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 -قرار وزاري مشترك مؤرخ في  08ذي القعدة عام  1437الموافق 11غشت سنة  ،2016يعدل ويتمم القرار الوزاري

المشترك المؤرخ في  15يناير سنة  ،2013والمتضمن التنظيم الداخمي لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل
الفيزيائية والكيميائية.

(الجريدة الرسمية العدد  65الموافق  06نوفمبر )2016
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  21شوال عام  1437الموافق  26يوليو سنة  ،2016يحدد عدد المناصب العميالمموظفين المنتمين ألسالك مستخدمي دعم البحث بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي

التابعة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.

(الجريدة الرسمية العدد  78الموافق  31ديسمبر )2016

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  28محرم عام  1438الموافق  30أكتوبر سنة  ،2016يحدد دفتر شروط تسميمرخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي.

(الجريدة الرسمية العدد  67الموافق  13نوفمبر )2016

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  28شوال عام  1437الموافق  2غشت سنة  ،2016يحدد شروط منح رخص الغيابلفائدة الباحث الدائم الذي يحضر رسالة الدكتوراه.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  28شوال عام  1437الموافق  2غشت سنة  ،2016يحدد كيفيات تقييم النشاطالسنوي لمباحث الدائم.

(الجريدة الرسمية العدد  68الموافق  27نوفمبر )2016
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار وزاري مشترك مؤرخ في  05أكتوبر  ،2016يتمم القرار الوزاري المشترك

المؤرخ في  10أوت  2016والذي يتضمن فتح مناصب اإلقامة دورة أكتوبر2016

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ووزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ عاـ  1391الموافق  3ديسمبر سنة 1971والذؼ يتضمف إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  14رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذؼيتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 و بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  379-11المؤرخ في  25ذؼ الحجة عاـ  1432الموافق  21نوفمبر سنة ،2011والذؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013والذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  10أوت  2016والذؼ يتضمف فتح مناصب اإلقامة دورةأكتوبر ،2016المتمـ.
يـقــــــرران
المادة األولى :ي ت م ـ هذا القرار أحكاـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  10أوت  2016والذؼ يتضمف فتح
مناصب دورة أكتوبر .2016
المادة  :2يحدد عدد المناصب المفتوحة لإلقامة في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3ال يمكف لممقيميف متابعة تكوينيف متزامنيف أو متتابعيف لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة.
المادة  :4يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي والمدير العاـ
لمصالح الصحة واصالح المستشفيات بو ازرة الصحة والسكاف واصالح المستشفيات ورؤساء جامعات
الجزائر 1والبميدة 1وتيزؼ وزو وبجاية وقسنطينة 3وعنابة وسطيف 1وباتنة 2ووهراف 1وتممساف وسيدؼ
بمعباس ومستغانـ وبشار ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا القرار.
المادة  :5ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لكل مف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي وو ازرة الصحة والسكاف
واصالح المستشفيات.
حرر بالجزائر في  05أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي

وزير الصحة والسكان

والبحث العممي

واصالح المستشفيات

األستاذ ط اىر حجار

عبد المالك بوضياف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتمم القرار الوزاري المشترك،2016  أكتوبر05 ممحــق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
2016 والذي يتضمن فتح مناصب اإلقامة دورة أكتوبر2016  أوت10المؤرخ في
2016 دورة أكتوبر
N°
01

Spécialités

Faculté de Médecine d’Alger
MEDECINE
Nbre. de Postes

Terrain de Formation

06

Médecine Physique et Réadaption

HMUS

TOTAL

06
PHARMACIE

N°

Spécialités

Nbre. de Postes

Terrain de Formation
02CNT Institut de Pasteur Dely Brahim,
02 Bab el Oued

01 Toxicologie

04

02 Biophysique Pharmaceutique

01

CHU Mustapha Pacha

03 Cryptogamie et Botanique Médical

01

CPMC

04 Hydrologie-Bromatologie

02

CHU Parnet

05 Pharmacie Galénique
TOTAL

02

CPMC
10

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Blida
MEDECINE
N°
Spécialités
01 Chirurgie Générale

13

Terrain de Formation
4-CHU Blida/ 4-CHU Douéra/ 5- CAC

08

CHU Blida

04

CHU Blida

04 Chirurgie Pédiatrique A

07

CHU Douéra

05 Chirurgie Pédiatrique B

05

CHU Douéra

06 Cardiologie

10

CHU Blida

07 Chirurgie Neurologique

02

03 CHU Blida,04 EHS Sidi Ghilés

08 Neurologie

04

CHU Blida

09 Médecine Physique et Réadaptation

04

CHU Blida

10 Ophtalmologie

13

05 CHU Douéra,08 CHU Blida

11 Oncologie Médicale

03

CHU Blida

12 O. R. L

10

06 CAC Blida,04 CHU Blida

13 Médecine Légale Droit Médical et Ethique

04

CHU Blida

14 Epidémiologie et Médecine Préventive

05

CHU Blida

15 Anatomie Pathologique

07

04 CHU Blida,03 CHU Douéra

16 Psychiatrie Adulte

17

03 Psychiatrie D CHU Douéra,
02 Psychiatrie B EHS Blida,
12 Psychiatrie B EHS Blida

17 Pédopsychiatrie

04

EHS Blida

18 Radiothérapie Oncologie

04

CAC Blida

19 Hématologie

12

8-CAC Blida 4-CHU

20 Gynécologie Obstétrique

10

U.Hassiba B.Bouali

21 Pédiatrie

10

U.Hassiba. B.Bouali

22 Rhumatologie

04

CHU Douéra

03

CHU Douéra

02 Chirurgie Pédiatrique
03

23
21

Chirurgie Orthopédique et
Traumatologie

Chirurgie Plastique Reconstructrice
Esthétique et de Brulologie
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24 Chirurgie Maxillo-Faciale

08

CHU Douéra

25 Anesthésie Réanimation

10

EHS Sidi Ghilés

02

FAC Médecine

Physiologie Clinique et Exploration

26 Fonctionnelle Métabolique et Nutrition
27 Pneumologie
TOTAL

04
189

Remarque :cette annexe annule et remplace celle de l'arrpêté interministériel du 10 août 2016, portant
ouverture de poste de résidanat session octobre 2016.

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Spécialités
Chimie Analytique
Chimie Thérapeutique
Biochimie
Hydrologie-Bromatologie
Microbiologie
Immunologie
Parasitologie-Mycologie
Pharmacie Galénique
Toxicologie
TOTAL

PHARMACIE
Nbre. de Postes
02
02
01
01
01
01
01
02
02

Terrain de Formation
Département de Pharmacie de Blida
Département de Pharmacie d'Alger
Département de Pharmacie d'Alger
Département de Pharmacie d'Alger
Département de Pharmacie de Blida
Département de Pharmacie de Blida
Département de Pharmacie de Blida
Département de Pharmacie d'Alger
Département de Pharmacie d'Alger
13

Remarque :cette annexe annule et remplace celle de l'arrpêté interministériel du 10 août 2016, portant
ouverture de poste de résidanat session octobre 2016.

MEDECINE DENTAIRE
Spécialités
N°
01 Pathologie et Chirurgies Buccales
02 O D F
03 Prothèse
TOTAL

Nbre. de Postes

04
03
03

Terrain de Formation
Département de Médecine Dentaire de Blida
Département de Médecine Dentaire de Blida
Département de Médecine Dentaire de Blida

10

Remarque : Remarque :cette annexe annule et remplace celle de l'arrpêté interministériel du 10 août
2016, portant ouverture de poste de résidanat session octobre 2016.

N°
01
02
03
04
05
06

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

22

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Bejaia
MEDECINE
Spécialités
Nbre. de Postes
Terrain de Formation
Anesthésie Réanimation
04
Bejaïa
Néphrologie
02
Bejaïa
Médecine du Travail
02
Béjaia
Chirurgie Orthopédique
02
Béjaia
Psychiatrie
02
Béjaia
Gynécologie Obstétrique
05
Béjaia
TOTAL
17
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Tizi-Ouzou
MEDECINE
Spécialités
Nbre. de Postes
Terrain de Formation
Médecine Physique et Réadaption
03
Tizi-ouzou
Anesthésie Réanimation
12
Tizi-ouzou
Ophtalmologie
04
Tizi-ouzou
Dermatologie et vénéréologie
02
Tizi-ouzou
Gynécologie Obstétrique
03
Tizi-ouzou
Rhumatologie
02
Tizi-ouzou
Oncologie Médicale
04
Tizi-ouzou
Pneumo-phtisiologie
04
Tizi-ouzou
Microbiologie
02
Tizi-ouzou
Parasitologie-mycologie
01
Tizi-ouzou
TOTAL
37
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N°
01
02
03
04
05
06
07
08

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

N°
01
02

N°
01
02
03
04

23

PHARMACIE
Nbre. de Postes
02
Biochimie
02
Chimie Analytique
01
Chimie Thérapeutique
04
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
02
Microbiologie
03
Parasitologie-Mycologie
02
Toxicologie
02
Pharmacologie Pharmaceutique
TOTAL
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine d’Oran
MEDECINE
Spécialités
Nbre. de Postes
04
Cardiologie
01
Epidémiologie et Médecine Préventive
02
Infectiologie
02
Néphrologie
05
Médecine Interne
02
Médecine Légale Droit Médical et Ethique
02
Médecine du Travail
04
Pneumo-phtisiologie
04
Psychiatrie
02
Chirurgie Neurologique
02
Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurophysiologie
et
Explorations
02
Fonctionnelles du Système Nerveux
TOTAL
Spécialités

Spécialités
Hydrologie-Bromatologie

PHARMACIE
Nbre. de Postes
01

01
Cryptogamie et Botanique Médicale
TOTAL
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Tlemcen
MEDECINE
Spécialités
Nbre. de Postes
Anatomie Générale
02
Anatomie Pathologique
03
Anesthésie Réanimation
06
Cardiologie
06

05 Chirurgie Générale

08

06
07
08
09
10
11
12
35
36
37
38
39
3:

06
01
02
04
10
08
02
06
04
08
02
03
02

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie et Vénéréologie
Epidémiologie et Médecine Préventive
Gynécologie- Obstétrique
Hématologie
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
Infectiologie
Médecine du Travail
Médecine Interne
Médecine du Sport
Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire

Médecine Physique et Réadaptation

2016 الثالثي الرابع

Terrain de Formation
Tizi-ouzou
Tizi- ouzou
Tizi- ouzou
Tizi- ouzou
Tizi- ouzou
Tizi- ouzou
Tizi- ouzou
Tizi- ouzou
18

Terrain de Formation
EHU Oran
HMRUO
HMRUO
HMRUO
HMRUO
HMRUO
HMRUO
HMRUO
HMRUO
HMRUO
EHU Oran
CHU Oran
32

Terrain de Formation
Alger
Oran
02

Terrain de Formation
CHU Oran
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen: 04 Chirurgie
Générale « A », Chirurgie
Générale « B »
CHU Tlemcen
EHS Mère Enfant
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
EHS Mère Enfant
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen- Alger
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
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3;
42
43
44
45

Néphrologie
Chirurgie Neurologique
Neurologie
Ophtalmologie
Oncologie Médicale

04
02
02
03
04

46 Pédiatrie

08

47 Pneumo-Phtysiologie
48 Psychiatrice
49 Réanimation Médicale
TOTAL

04
04
04

CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
03 CHU Tlemcen, 05 EHS
Mère Enfant
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
33:

Remarque :cette annexe annule et remplace celle de l'arrpêté interministériel du 10 août 2016, portant
ouverture de poste de résidanat session octobre 2016.

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
35

PHARMACIE
Spécialités
Nbre. de Postes
Biochimie
02
Cryptogamie et Botanique Médicale
02
Hémobiologie et transfusion Sanguine
02
Immunologie
01
Microbiologie
02
Parasitologie-Mycologie
02
Toxicologie
01
Pharmacognosie
01
Chimie Analytique
02
Chimie Minérale
02
Chimie Thérapeutique
02
Pharmacie Galénique
01
Pharmacologie Pharmaceutique
01
TOTAL

Terrain de Formation
CHU Oran
Alger
CHU Tlemcen
CHU Oran
CHU Constantine
CHU Alger
CHU Oran
CHU Tlemcen
CHU Blida
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Oran
CHU Oran
43

Remarque :cette annexe annule et remplace celle de l'arrpêté interministériel du 10 août 2016, portant
ouverture de poste de résidanat session octobre 2016.

MEDECINE DENTAIRE
N° Spécialités
Nbre. de Postes
01
02
Odontologie Conservatrice/Endodontie
TOTAL

Terrain de Formation
CHU Tlemcen
24

Remarque :cette annexe annule et remplace celle de l'arrpêté interministériel du 10 août 2016, portant
ouverture de poste de résidanat session octobre 2016.

N°
01
02
03
04
05
06

24

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Sidi Bel Abbes
MEDECINE
Spécialités
Nbre. de Postes
Anatomie Générale
06
Anatomie Pathologique
02
Anesthésie réanimation
24
Biochimie
01
Cardoilogie
04
Biophysique Médicale
02

07 Chirurgie Générale

06

08 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
09 Chirurgie Pédiatrique
Diabétologie Endocrinologie et Maladies
10
Métabiologiques
11 Epidémiologie et Médecine Préventive
12 Gynécologie- Obstétrique
35 Hépato-Gastro-Entérologie
36 Hématologie
37 Imagerie Médicale et Radiologie
38 Infectiologie

04
02

Terrain de Formation
CHU Oran
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
4-CHU Sidi-Bel-Abbès
2-UMC
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès

04

CHU Sidi-Bel-Abbès

04
06
04
02
06
02

CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU SIDI BEL ABBES
CHU Sidi-Bel-Abbès
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39
3:
3;
42
43
44
45
46
47
48
27
28
29
30

Immunologie
Médecine du Travail
Médecine Interne
Médecine Légale Droit Médical et Ethique
Médecine Physique et Réadaptation
Microbiologie
Néphrologie
Neurologie
Chirurgie Neurologique
Oncologie Médicale
ORL
Ophtalmologie
Pédiatrie
Pneumo-Phtysiologie

31 Radiothérapie Oncologie

01
05
04
04
04
02
06
01
02
06
02
02
06
04
02

TOTAL

Oran
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Oran
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Tlemcen
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
CHU Sidi-Bel-Abbès
Détachement
Pr BOUALGUA Blida
352

Remarque :cette annexe annule et remplace celle de l'arrpêté interministériel du 10 août 2016, portant
ouverture de poste de résidanat session octobre 2016.

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

PHARMACIE
Spécialités
Nbre. de Postes
Biochimie
01
Biophysique Pharmaceutique
01
Chimie Analytique
02
Chimie Thérapeutique
02
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
02
Immunologie
01
Parasitologie-Mycologie
02
Pharmacologie Pharmaceutique
02
Cryptogamie et Botanique Médicale
01
Hydrologie Bromatologie
01
Pharmacie Galénique
01
Toxicologie
01
TOTAL

Terrain de Formation
CHU Sidi- Bel-Abbés
Alger
CHU Blida
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
Alger
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
39

Remarque :cette annexe annule et remplace celle de l'arrpêté interministériel du 10 août 2016, portant
ouverture de poste de résidanat session octobre 2016.

N°
01

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Mostaganem
MEDECINE
Spécialités
Nbre. de Postes
Terrain de Formation
02
Pneumo-phtisiologie
EPH Mostaganem
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Faculté de Médecine de Béchar
MEDECINE
N°
Spécialités
Nbre. de Postes
01 Chirurgie Générale
06
Physiologie Clinique et Exploration
02
02
Fonctionnelle Métabolique et Nutrition
03 Anatomie Générale
04
Histologie Embryologie et Génétiques
04
02
Cliniques
05 Anesthésie Réanimation
06
06 Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire
02
07 Anatomie Pathologie
02
08 Radiothérapie Oncologie
02
09 Oncologie Médicale
02
TOTAL

Terrain de Formation
Béchar
CHU Blida
CHU Oran
CHU Constantine
CHU Oran
CHU Tlemcen
CHU Sidi- Bel- Abbés
CHU Oran
CHU Oran
4:

Remarque :cette annexe annule et remplace celle de l'arrpêté interministériel du 10 août 2016, portant
ouverture de poste de résidanat session octobre 2016.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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N°
01

Faculté de Médecine de Constantine
MEDECINE
Spécialités
Nbre. de Postes
04
Anatomie Pathologique

02

Cardiologie

06

CHU Constantine

03

Chirurgie Cardiaque

04

EHS Erriad

04

Imagerie Médical et Radiologie

12

CHU Constantine

05

Médecine Physique et Réadaptation

04

CHU Constantine

06

Néphrologie

06

CHU Constantine
36

Terrain de Formation
CHU Constantine

TOTAL

N°
01

PHARMACIE
Spécialités
Nbre. de Postes
03
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
TOTAL

Terrain de Formation
CHU Constantine
03

N°
01

MEDECINE DENTAIRE
Spécialités
Nbre. de Postes
Terrain de Formation
04
Orthopédie-Dento-Faciale
CHU Constantine
TOTAL
04
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine d’Annaba
MEDECINE
Spécialités
Nbre. de Postes
Terrain de Formation
04
Ophtalmologie
CHU Annaba

02

Médecine Physique et Réadaptation

08

EHS Seraidi Annaba

03

Réanimation Médicale

02

CHU Annaba

04

Rhumatologie
TOTAL

03

Alger
17

N°
01

Spécialités
Cryptogamie et Botanique Médicale

02

Chimie Thérapeutique

03

CHU Annaba

03

Chimie Minérale
TOTAL

01

CHU Annaba
05

N°
01

N°
01

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
26

PHARMACIE
Nbre. de Postes
01

MEDECINE DENTAIRE
Spécialités
Nbre. de Postes
04
Pathologie et Chirurgie Buccales
TOTAL

Terrain de Formation
CHU Annaba

Terrain de Formation
CHU Annaba
04

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Sétif
MEDECINE
Spécialités
Nbre. de Postes
Terrain de Formation
Anatomie Pathologique
03
CHU Sétif
Anesthésie réanimation
08
CHU Sétif
Biochimie
02
CHU Sétif
Cardiologie
05
CHU Sétif
Chirurgie Générale
13
05CHU Sétif, 08 CAC Sétif
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
04
CHU Sétif
Chirurgie Pédiatrique
16
10CHU Sétif, 06 EHS el Eulma
Epidémiologie et médecine préventive
10
CHU Sétif
Hématologie
04
CHU Sétif
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02
04
04
08
08
04
02
02
04
02
10
06
03

CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
CHU Sétif
346

Histologie Embryologie et Génétique Cliniques

Infectiologie
Médecine du Travail
Médecine Interne
Médecine Légale Droit Médical et Ethique
Néphrologie
Microbiologie
Parasitologie- Mycologie
Chirurgie Neurologique
ORL
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Psychiatrie
TOTAL

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Remarque :cette annexe annule et remplace celle de l'arrpêté interministériel du 10 août 2016, portant
ouverture de poste de résidanat session octobre 2016.

Terrain de Formation
CHU Batna
02 CHU Batna, 04 CAC Batna

CAC Batna
CHU Batna
EHS Mère et Enfant Batna
CHU Batna
CHU Batna
CHU Batna
EHS EL Madhère Batna
CHU Batna
38

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Batna
MEDECINE
Nbre. de
Spécialités
Postes
04
Anatomie Pathologique
06
Microbiologie
06
Oncologie Médicale
02
Ophtalmologie
06
Pédiatrie
Physiologie
Clinique
et
Explorations
02
Fonctionnelles Métabolique et Nutrition
Physiologie
Clinique
et
Explorations
02
Fonctionnelles Cardio-respiratoire et de l’Exercice
02
04
04

Chirurgie Neurologique
Psychiatrie
Néphrologie
TOTAL

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مشترك مؤرخ في  23نوفمبر  2016يتضمن فتح مسابقة وطنية
لمتعيين في المنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية
إن وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،
ووزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  145-66المؤرخ في  12صفر عاـ  1386الموافق  02يونيو سنة  1966يتعمق بتحريرونشر بعض الق اررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردؼ التي تهـ وضعية الموظفيف،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  270-03المؤرخ في  14جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  13غشت سنة 2003المتضمف إنشاء المؤسسة االستشفائية الجامعية بوهراف وتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436المػوافق  14مػايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  465-97المؤرخ في  2شعباف عاـ  1418المػوافق  2ديسمبر سنة 1997والذؼ يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  467-97المؤرخ في  2شعباف عاـ  1418المػوافق  2ديسمبر سنة 1997والذؼ يحدد قواعد إنشاء وتنظيـ وسير المراكز االستشفائية الجامعية ،المعدؿ والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-07المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1428الموافق  19مايو سنة 2007والمتضمف إنشاء كل مف المؤسسات االستشفائية العمومية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية
وتنظيمهما وسيرهما ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129 -08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مػايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث أالستشفائي الجامعي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  379 -11المؤرخ في  25ذؼ الحجة عاـ  1432الموافق  21نوفمبر سنة 2011والذؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77 -13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  16محرـ عاـ  1433الموافق  11ديسمبر سنة  2011والمتضمفتحديد كل مف المصمحة االستشفائية الجامعية والوحدة االسشفائية الجامعية،
 وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  26سبتمبر  2016والذؼ يحدد كيفيات تنظيـ وسير المسابقةلمتعييف في المنصب العالي لرئيس مصمحة استشفائية جامعية.
يــقــــرران
المادة األولى :تفتح مسابقة وطنية لمتعييف في المنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية بعنواف سنة .2016
المــادة  :2يحػػدد عػػدد مناصػػب رؤسػػاء المصػػالح االستشػػفائية الجامعيػػة المفتوحػػة بعنػواف المسػػابقة المػػذكورة فػػي المػػادة
األولػػى أعػػال بػ ػ 462 :أربعمئػػة واثنػػاف وسػػتوف منصػػبا موزعػػا حسػػب التخصصػػات والمصػػالح االستشػػفائية
الجامعية المبينة في محمق هذا القرار.
المادة  :3تفتح مسابقة التعييف في المنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية لػ:
 األساتذة االستشفائييف الجامعييف،
 األساتذة المحاضريف االستشفائييف الجامعييف ،القسـ "أ" الذيف يثبتوف سنتيف ( )2مف الخدمة الفعمية بهذ
الصفة.
يحدد السف األقصى المطموب لممشاركة في المسابقة بػ  62سنة عند تاريخ فتح المسابقة.
المادة  :4يتضمف ممف الترشح الوثائق التالية:
 نسػخة مػف قػرار التعيػيف والترسػػيـ فػي رتبػػة أسػتاذ أو أسػتاذ محاضػػر استشػفائي جػػامعي القسػـ "أ" ،حسػػب
الحالة،
 شػهادة مقدمػة مػف طػرؼ عػػميد كميػة الطػػب ومػدير المؤسسػة االستشػػفائية محػل ممارسػة المترشػح تثبػػت
حالة النشاط.
 مجم ػػوع الش ػػهادات والوث ػػائق الت ػػي تثب ػػت مختم ػػف الم ػػؤهالت واألعم ػػاؿ العػ ػػممية والبيداغوجي ػػة ونش ػػاطات
العػػالج ،كمػػا هػػو موضػػح فػػي شػػبكة التقيػػيـ الممحقػػة بػػالقرار الػػوزارؼ المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  26سػػبتمبر
 2016والذؼ يحدد كيفيات تنظيـ وسير مسابقة التعييف في المنصب العػالي لػرئيس مصػمحة استشػفائية
جامعية.
تػػودع ممفػػات الترشػػح عمػػى مسػػتوػ المعهػػد الػػوطني لمصػػحة العموميػػة ( )INSPالكػػائف ب ػ  04طريػػق البكػػر،
االبيار ،الجزائر.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المــادة  :5يحػدد تػػاريخ انتهػػاء التسػجيالت بالمسػػابقة بعشػريف ( )20يػوـ عمػػل ابتػػداء مػف تػػاريخ نشػػر هػذا القػرار عمػػى
الموقعيف اإللكترونييف لمدائرتيف الو ازرتيف.

المادة  :6تحدد القائمة االسػمية لممترشػحيف المقبػوليف وغيػر المقبػوليف لممشػاركة فػي المسػابقة مػف طػرؼ لجنػة مكونػة
مف المديريف المكمفيف بالموارد البشرية بالدائرتيف الو ازرتيف.

تنشر القائمة االسمية المشار إليها أعال عمى الموقعيف اإللكترونييف الرسمييف لمػو ازرتيف المعنيتػيف فػي أجػل

عشرة ( )10أياـ بعد تاريخ انتهاء التسجيالت.

المادة  :7يمكف لممترشحيف الذيف لـ يتـ قبولهـ لممشاركة في المسابقة تقديـ طعف أماـ المجنة الو ازرية المشار إليها في
المادة  06أعال وذلؾ في أجل أقصا خمسة أياـ ( )05عػمل بعد تاريخ نشر قوائـ المترشحيف المقبوليف.

تقوـ المجنة المذكورة أعال بالبت في الطعف في أجل أقصا خمسة ( )05أياـ مف تاريخ غمق إيداع الطعوف.
تنشر القائمة النهائية لممترشحيف المقبوليف لممشػاركة فػي المسػابقة عمػى الموقػع اإللكترونػي لكػل مػف الػو ازرتيف

المعنيتيف في نهاية اآلجاؿ المحددة لمبت في الطعوف.

المادة  :8يشرع في إجراء المسابقة أوؿ يوـ عمل بعد اإلعالف عف القائمة النهائية لممترشحيف المقبوليف لممشاركة في
المسابقة.

المـــادة  :9تنش ػػر النت ػػائا النهائي ػػة لممس ػػابقة والترتي ػػب حس ػػب درج ػػة االس ػػتحقاؽ ف ػػي الم ػػوقعيف اإللكت ػػرونييف لم ػػو ازرتيف
المعنيتيف بعد انتهاء مداوالت لجاف التقييـ المختصة.

المادة  :10يمكف لممترشحيف المعترضيف عمى نتائجهـ في التقييـ وترتيب االستحقاؽ تقديـ طعف أماـ المجنة المكونػة
مف رؤساء لجاف التقييـ في أجل أقصا  10أياـ عمل ابتداء مف تاريخ نشر نتائا المسابقة.

المادة  :11تقػوـ المجنػة المػذكورة فػي المػادة  10بالبػت فػي الطعػوف فػي أجػل أقصػا  10أيػاـ عمػل ابتػداء مػف تػاريخ
تبميغها بالطعف.

المـادة  :12تبمػ المجنػة المػذكورة أعػال فػي المػادة  10قرارهػا لممعنيػيف بخصػوص الطعػوف وتعمػـ الػدائرتيف الػو ازريتيف
المعنيتيف بذلؾ.

المــادة  :13تكمػػف لجنػػة و ازريػػة مشػػتركة مكونػػة مػػف ممثمػػيف لمػػوزير المكمػػف بػػالتعميـ العػػالي والػػوزير المكمػػف بالصػػحة
بتعيػػيف المترشػػحيف حسػػب درجػػة االسػػتحقاؽ ،فػػي مناصػػب رؤسػػاء مصػػالح استشػػفائية جامعيػػة المعمػػف عنهػػا

لممسابقة.

المــادة  :14يكمػػف كػػل مػػف السػػادة األمػػيف العػػاـ لػػو ازرة الصػػحة والسػػكاف واصػػالح المستشػػفيات ،واألمػػيف العػػاـ لػػو ازرة
التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي كػػل فيمػػا يخصػػه ،بتنفيػػذ م ػػا جػػاء فػػي محتػػوػ هػػذا الق ػرار الػػذؼ سينشػػر فػػي
النشرتيف الرسميتيف لمدائرتيف الو ازرتيف المعنيتيف.

حرر بالجزائر في  23نوفمبر 2016

وزير التعميم العالي

وزير الصحة والسكان

والبحث العممي

واصالح المستشفيات

األستاذ طاىر حجار

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ممحق القـرار الوزاري المشترك المؤرخ في  23نوفمبر  ،2016المتضمن فتح مسابقة وطنية
لمتعيين في المنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية
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قـرار وزاري مشترك مؤرخ في  27نوفمبر  ،2016يتضمن إنشاء
مصمحة مشتركة لمبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

إن وزير المالية،
ووزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  61-88المؤرخ في  4شعباف عاـ  1408الموافق  22مارس سنة  ،1988المتضمفالمتمـ،
إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  54-95المؤرخ في  15رمضاف عاـ  1415الموافق  15فبراير سنة ،1995يحدد صالحيات وزير المالية،
الذؼ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 ،2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  396-11المؤرخ في  28ذؼ الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنةيحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،
 ،2011الذؼ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  293-12المؤرخ في  2رمضاف عاـ  1433الموافق  21يوليو سنة ،2012يحدد مهاـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها ،السّيما المادة  12منه،
الذؼ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة ،2016يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الذؼ ّ
 وبعد اإلطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميـ العالي والبحثالعممي،
يقـــــــــــــرران
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  293-12المؤرخ في  2رمضاف عاـ 1433
الموافق  21يوليو سنة  2012والمذكور أعال  ،تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل أرضية
تكنولوجية لمتصنيع الجزئي لدػ مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
المــادة  :2تحػػدد المؤسسػػات التػػي تعتبػػر طرف ػاة بالنسػػبة لألرضػػية التكنولوجيػػة لمتصػػنيع الجزئػػي المػػذكورة فػػي المػػادة

األولى أعال  ،كاآلتي:
 جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لمجزائر، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لوهراف، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لقسنطينة،المادة  :3تتكوف األرضية التكنولوجية لمتصنيع الجزئي مف ثالثة ( )03فروع:
 فرع آليات التصنيع ،ويكمف بما يأتي:
 إنجاز عمميات التحتيت الكيميائي والفيزيائي،النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 إنجاز عمميات الترسيب الكيميائي والفيزيائي، إنجاز وتوصيف مختمف مراحل التصنيع. فرع التصميم الرقمي والتناظري وتصميم األنظمة الميكرو إلكتروميكانيكية ،ويكمف بما يأتي:
 تصميـ الدوائر واألنظمة المتكاممة المنطقية والتناظرية، -تقديـ خدمات لفائدة الجامعييف والصناعييف.

 فرع الصيانة واألمن الصناعي ،ويكمف بما يأتي:
 تخطيط واعداد إجراءات الصيانة الوقائية، -ضماف سالمة الموقع والمستخدميف.

المادة  :4ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في  27نوفمبر 2016
وزير المالية
حاجي بابا عمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مشترك مؤرخ في  11ديسمبر  2016يحدد شروط تنظيم
التربصات الداخمية لمسنة السادسة طب األسنان لنيل شيادة دكتور في طب األسنان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

ووزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،

 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذو الحجة عاـ  1419الموافق  4أفريل سنة  1999والمتضمفالقانوف التوجيهي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ رقـ  218- 71المؤرخ في  25غشت سنة  ،1971المعدؿ والمتمـ والمتضمف تنظيـ الدراساتلنيل شهادة جراح االسناف،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436المػوافق  14ماؼ سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة  ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  467-97المؤرخ في  2شعباف عاـ  1418المػوافق  2ديسمبر سنة 1997المتمـ ،الذؼ يحدد قواعد تنظيـ المراكز االستشفائية الجامعية ،وسيرها ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  379 -11المؤرخ في  25ذو الحجة عاـ  1432الموافق  21نوفمبر سنة 2011والذؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  279 -03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  24غشت سنة ،2003المعدؿ والمتمـ،الذؼ يحدد مهاـ والقواعد الخاصة لتنظيـ الجامعة وسيرها،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77 -13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
يــقــــــــرران
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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الفصـل األول  :أحكام عـامة
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  5مف المرسوـ رقـ  218- 71المؤرخ في  25غشت سنة  ،1971المعدؿ

والمتمـ والمذكور أعال يهدؼ هذا القرار  ،إلى تحديد تنظيـ التربصات الداخمية لمسنة السادسة طب
االسناف لنيل شهادة دكتور في طب األسناف.
المادة  :2يتمثل التربص الداخمي في تمكيف المتربص مف التطبيق التقني لممعارؼ النظرية المكتسبة في كنف
إحتراـ األخالؽ وميثاؽ أخالقيات المهنة.
المادة  :3ينظـ التربص الداخمي في السنة السادسة مف مسار الدراسة لنيل شهادة دكتور في طب األسناف.
الفصل الثاني :تنظيم التربص الداخمي
المادة  :4تفتح مياديف التربصات الداخمية في كل تخصصات طب األسناف.
المادة  :5يجب إبراـ اتفاقية إطار ،تسير عالقات الشراكة بيف مؤسسة التعميـ العالي ومؤسسة الصحة العمومية
المدعوة الستقباؿ الطمبة المتربصيف في طب األسناف ،يحدد نموذج هذ االتفاقية الحقا.
المادة  :6يمكف أف تجرؼ التربصات الداخمية عمى مستوػ كل هياكل المراكز االستشفائية الجامعية  ،يحدد
برناما وأهداؼ التربص الداخمي طبقا لمممحق رقـ  1مف هذا القرار.
المادة  :7تحدد مدة التربص الداخمي بستة ( )06أشهر ،يقوـ المتربص بتربصيف ( )02داخمييف إجبارييف

ومتواصميف في مصمحتيف مختمفتيف .
المادة  :8يتـ التوجيه الداخمي لممتربص عمى مستوػ مصالح المراكز االستشفائية الجامعية في بداية السنة
الجامعية.
المادة  :9يتـ اختيار التربص الداخمي حسب الترتيب االستحقاقي ،في نهاية السنة الخامسة ويشمل كل المسار
الدراسي.

الفصل الثالث :المصادقة عمى التربص الداخمي
المادة  :10ترتكز المصادقة عمى التربص الداخمي عمى تقييـ األهداؼ المحددة في المادة  6مف هذا القرار ،طبقا

لدفتر المتربص في طب األسناف المرفق في الممحق رقـ  2مف هذا القرار.
 تمنح لممتربص نقطة عند نهاية كل تربص ،وحتى تتـ المصادقة عمى هذا األخير  ،يجب أف تكوف
نقطة التربص الداخمي تساوؼ أو تفوؽ  20/10لكل تربص.
 إذا كانت نقطة أحد التربصيف أو كالهما أقل مف  20/10يجب عمى المتربص ،إعادة التربص المعني.
المادة  :11إذا فاقت الغيابات خالؿ نفس التربص ،ستة ( )06غيابات حتى ولو كانت مبررة ،ال تتـ المصادقة

عمى التربص.
المادة  :12في حالة عدـ المصادقة عمى التربص الداخمي ،يجب عمى المتربص تجيل نفسه في دورة جديدة.
المادة  :13يستفيد المتربصوف مف عطمة سنوية مدتها شهر واحد ،تقسـ عمى مرحمتيف ،مػا بيف التربصيف.
المادة  :14ينشر هذا القرار الوزارؼ في الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2016
وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الممحق 1
يحدد شروط تنظيم التربصات الداخمية لمسنة السادسة
طب األسنان لنيل شيادة دكتور في طب األسنان

برنامج وأىداف التربص الداخمي
جراحة العظام -تقويم أسنان
الوجو

أمراض وجراحة الفم

المثة

تركيب اصطناعي

طـب حفظ وحشو األسنان

وضع تشخيص واعداد مخطط لمعالج
تقديـ مرضى ووضع حصيمة لتقويـ اآلسناف
التكفل بحالة أو حالتيف في العالج المتحرؾ
القياـ بأعماؿ مخبريه
التمرف عمى المبادغ القاعدية لمعالج القار.
اإلجراء التشخيصي واقتراح عالج مناسب ،مالحظتيف ()02
إجراء عمميات قمع االسناف بما فيها عند المرضى الذيف يشكموف خطر (أمراض القمب
أمراض ديسيميف....ألخ)
التكفل باالستعجاالت:
المعدية  :إلتهاب النسيا الخموؼ ،الشق ،التجفيف والعالج المسببة (.)03
الصدمات  :صدمات سنخية – اآلسناف  ،تقميص ،تزاحـ (.)02
تفسير حصيمة شبه سريرية:
 أشعة04 : بيولوجية04 :إعداد وثائق:
وصفات طبية
اتفاؽ مستنير
مراسمة زميل بغرض المشورة المتعددة التخصصات
تشخيص وتخطيط عالجات المثة في وسط أحادؼ أو متعددة التخصصات ( )04حاالت)
التكفل بمرضى يشكموف خطر ( حالة واحدة) متقدمة حالتيف
التكفل بمرضى يعانوف مف مرض المثة المتقدـ ()02
التمرف والمشاركة في جراحة المثة.
القياـ بحمالت التشخيص ( رياض األطفاؿ ،مدارس ،وأخرػ).
 إنجاز تركيبيف اصطناعييف ( )02متحركيف جزئييف، عديـ األسناف المقحـ، عديـ األسناف القاص، أنجاز تركيبيف ( )02متحركيف كامميف، إنجاز تثبيتيف محيطيف لألجهزة التاجية أو لمجذوربيوبمبكتومي وترميم مطبق عمى:
وحيد الجذور (حالة واحدة)،
متعدد الجذور (،)02
عالج قناة الجذر لسن ميت وترميم:
وحيد الجذر ( حالة واحدة)،
متعدد الجذور (،)02
معالجة ردود األفعال الحادة لحوائط الذروة ( حالة واحدة)،
 مزمنة ( حالة واحدة)، إعادة بناء معقد مسبق (حالة واحدة) الحقا لمتعدد العناصر ( حالة واحدة) -الحقا لمحشو ( حالة واحدة)

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الرابع 2016

38

المحمق 2

تنظيم التربصات الداخمية لمسنة السادسة طب األسنان
لنيل شيادة دكتور في طب األسنان

دفتر المتربص
لقب واسم

المتربص................................................................................................. :

تاريخ ومكان االزدياد

............................................................................................... :

التربص

عدد أيام

المصمحة

الغيابات

نقطة التربص

التربص األول

20/......

التربص الثاني

20/......

النتيجة

تأشيرات مسؤول التربص األول:

تأشيرات مسؤول التربص الثاني :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار وزاري مشترك مؤرخ في  11ديسمبر  2016يحدد شروط تنظيم
التربص الداخمي لنيل شيادة دكتور في الصيدلة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ووزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،

 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذو الحجة عاـ  1419الموافق  4أفريل سنة  1999والمتضمفالقانوف التوجيهي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ رقـ  216-71المؤرخ في  4رجب عاـ  1391الموافق  25غشت سنة  1971والمتضمفتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبموـ الصيدلي ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436المػوافق  14ماؼ سنة 2015المعدؿ  ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  467-97المؤرخ في  2شعباف عاـ  1418المػوافق  2ديسمبر سنة 1997المتمـ ،الذؼ يحدد قواعد تنظيـ المراكز االستشفائية الجامعية ،وسيرها،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  379 -11المؤرخ في  25ذو الحجة عاـ  1432الموافق  21نوفمبر سنة 2011والذؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  24غشت سنة ،2003المعدؿ والمتمـ ،الذؼ يحدد المهاـ والقواعد الخاصة لتنظيـ الجامعة وسيرها ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي.

يــقـــــــرران
الفصـل األول :أحكام عـامة
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  5مف المرسوـ رقـ  216-71المؤرخ في  25غشت سنة  ،1971المعدؿ

والمتمـ والمذكور أعال  .يهدؼ هذا القرار ،إلى تحديد تنظيـ التربص الداخمي لمسنة السادسة صيدلة
لنيل شهادة دكتور في الصيدلة.
المادة  :2يتمثل التربص الداخمي في تمكيف المتربص مف التطبيق التقني لممعارؼ النظرية المكتسبة في كنف
إحتراـ أخالقيات المهنة.
المادة  :3ينظـ التربص الداخمي في السنة السادسة مف مسار الدراسة لنيل شهادة دكتور في الصيدلة.
الفصل الثاني :تنظيم التربص الداخمي
المادة  : 4تفتح مياديف التربصات الداخمية في كل تخصصات الصيدلة.
المادة  :5يجب إبراـ اتفاقية إطار ،تسير عالقات الشراكة بيف مؤسسة التعميـ العالي ومؤسسة الصحة العمومية

المدعوة الستقباؿ الطمبة المتربصيف في الصيدلة ،ويحدد نموذج هذ االتفاقية الحقا.
المادة  :6يمكف أف تجرؼ التربصات الداخمية عمى مستوػ كل هياكل المراكز االستشفائية الجامعية  ،تحدد
التربصات الداخمية وميادينها طبقا لمممحق رقـ  1مف هذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :7تحدد مدة التربص الداخمي بسنة واحدة ويتكوف مف أربعة ( )04دورات تدوـ كل منها ثالثة ()03
أشهر.
المادة  :8يتـ توجيه الداخمي المتربص الداخمي عمى مستوػ مصالح المراكز االستشفائية الجامعية في بداية السنة

الجامعية.
يتولى أستاذ التربص مسؤولية المتربص الداخمي ويعيف األستاذ مف قبل رئيس المصمحة أو مسؤوؿ
الهيئة.
المادة  :9يعني أستاذ التربص مف بيف األساتذة االستشفائييف الجامعييف.
المادة  :10يتـ اختيار التربص الداخمي حسب الترتيب االستحقاقي في نهاية السنة الخامسة ويشمل كل المسار
الدراسي.
الفصل الثالث :المصادقة عمى التربص الداخمي
المادة  :11إف المصادقة عمى التربص الداخمي ترتكز عمى تقييـ األهداؼ المحددة في المادة  6مف هذا القرار،

طبقا لدفتر المتربص في الصيدلة المرفق لمممحق رقـ  2مف هذا القرار.
لممصادقة عمى التربص الداخمي  ،ينبغي منح مالحظة إيجابية عند نهايته وتسجل في دفتر المتربص
وفقا لمممحق رقـ  2مف هذا القرار.
وفي حالة عدـ منح المالحظة اإليجابية في إحدػ التربصات ،يجب عمى المتربص الداخمي إعادة
التربص.
المادة  :12ترتكز المصادقة عمى التربص الداخمي إذا تعدت عدد الغيابات خالؿ نفس التربص ،ستة ( )06حتى

واف كانت مبررة.
المادة  :13في حالة عدـ المصادقة عمى تربص داخمي  ،يجب عمى المتربص التسجيل في دورة جديدة.
المادة  :14ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2016
وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

عبد المالك بوضياف

ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الممحق 1
شروط تنظيم التربص الداخمي لنيل شيادة دكتور في الصيدلة
التربصات الداخمية المقررة في مختمف التخصصات
التربصات

ميادين التربصات

بيولوجيا األمراض المعدية

مػكروبيولوجيا و/أو عمـ الطفيميات

صيدلة استشفائية وعيادية

صيدلة المستشفيات وصيدلة المصالح االستشفائية

بيولوجيا استكشافية

تخصصات صيدالنية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

بيولوجيا كيميائية و/أو بيولوجيا الدـ و/أو عمـ المناعة





صناعة
مخبر الكمية االستشفائية الجامعية
معهد باستور وممحقاته
مخبر صيدلة الدواء ومصالح التسمـ
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محمق 2
شروط تنظيم التربص الداخمي
لنيل شيادة دكتور في الصيدلة

دفتر المتربص
لقب واسم

المتربص................................................................................................. :

تاريخ ومكان

االزدياد............................................................................................... :

التربص

المصمحة

عدد أيام الغيابات

المالحظة

النتيجة

التربص األول
التربص الثاني
التبرص الثالث
التربص الرابع

تأشيرة مسؤول التربص األول:

تاشيرة مسؤول التربص الثاني:

تأشيرة مسؤول التربص الثالث:

تاشيرة مسؤول التربص الرابع:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قـرار وزاري مشترك مؤرخ في  25ديسمبر  2016يعدل ويتمم القرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
 27نوفمبر  2016المتضمن فتح مسابقة وطنية لمتعيين في المنصب العالي رئيس مصمحة اسشفائية جامعية

إن وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،
ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436المػوافق  14ماؼ سنة 2015المعدؿ ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،

 وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  27نوفمبر  2016المتضمف فتح مسابقة وطنية لمتعييف فيالمنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية.

يقـرران

المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل وتتميـ بعض أحكاـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  27نوفمبر

 2016المتضمف فتح مسابقة وطنية لمتعييف في المنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية،
المذكور أعال وممحقه.
المادة  :2تعدؿ وتحرر المادة  2مف القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  27نوفمبر  2016المذكور أعال كما
يأتي:
"المادة  :2يحدد عدد مناصب رؤساء المصالح االستشفائية الجامعية المفتوحة بعنواف المسابقة المذكورة
أعال بػ  461أربعمائة وواحد وستوف منصبا موزعة حسب التخصصات والمصالح االستشفائية الجامعية
المبينة في الممحق بهذا القرار".
المادة  :3تعدؿ وتحرر المادة  5مف القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  27نوفمبر  2016المذكور أعال كما
يأتي:
"المادة  :5يحدد تاريخ انتهاء التسجيالت بالمسابقة بثالثيف ( )30يوـ عمل ابتداء مف تاريخ نشر هذا

القرار عمى الموقعيف اإللكترونييف لمدائرتيف الو ازرتيف".
المادة  :4يعدؿ ويتمـ الممحق بهذا القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  27نوفمبر  2016المذكور أعال كما
يأتي:
المركز االستشفائي الجامعي عنابة:

غمق منصب البيولوجيا الجزيئية
غمق منصب طب األطفاؿ
المركز االستشفائي الجامعي البميدة:

غمق منصب بيولوجيا الدـ وبنؾ الدـ
المركز االستشفائي الجامعي باتنة:
غمق منصب طب األوبئة وطب الوقائي
المركز االستشفائي الجامعي بجاية:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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فتح منصب طب األوبئة وطب الوقائي
المركز االستشفائي الجامعي حسين داي:
غمق منصب حديثي الوالدة
المركز االستشفائي الجامعي وىران:

غمق منصب المحافظة عمى األسناف
المؤسسة االستشفائية الجامعية وىران:
فتح منصب عمـ الغدد الصماء وداء السكرؼ
غمق منصب طب األوبئة وطب الوقائي
غمق منصب جراحة الكبدية الصفراوية وزراعة الكبد
المؤسسة االستشفائية المتخصصة (مكافحة السرطان) باتنة:
غمق منصب المخبر المركزؼ
المؤسسة االستشفائية المتخصصة ( األم والطفل) البوني عنابة:

فتح منصب التخدير واإلنعاش
فتح منصب طب أمراض النساء والتوليد
فتح منصب طب االطفاؿ
فتح منصب جراحة األطفاؿ
المؤسسة االستشفائية المتخصصة (مكافحة السرطان) األمير عبد القادر وىران:

فتح منصب عمـ األوراـ السرطانية لألطفاؿ
المؤسسة االستشفائية المتخصصة ( األمراض العقمية ) سيدي الشحمي وىران:
فتح منصب الطب األمراض العقمية لمكبار.

المادة  :5يكمف كل مف السيديف األميف العػاـ لو ازرة الصحة والسكاف واصالح المستشفيات ،واألميف العػاـ لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي كل فيما يخصه ،بتنفيذ محتوػ هذا القرار الذؼ سينشر في النشرتيف الرسميتيف
لمدائرتيف الو ازرتيف المعنيتيف.

وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات
عبد المالك بوضياف

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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ـــــــــــــــــــــــــ،،،،،ــــــــــــــــــــــــ

الـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـرارات
ـــــــــ،،،ـــــــــ
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قـرار رقم  1529مؤرخ في  02أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  215-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الي مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منه،
يــقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  24مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ،طبقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  02أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس إدارة -المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

 -بف تميس حكيـ

 غاشي اسماعيل جهالف قاسـ سمسوـ عائشة شنوؼ مرواف بودالي دمحم بقار بوعالـ شطيبي بوعالـ-حمودؼ مصطفى

 - 2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

 تودرت احمد زايد -ميتيش رتيبة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة
رئيسا

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
ممثل الوزير المكمف بالطاقة،
ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة،
ممثل الوزير المكمف باالشغاؿ العمومية،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة و المناجـ

الصفة الييئة

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة قسـ الهندسة الكيمائية،
عضو ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة قسـ الهندسة المدنية،
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-

معمرؼ نبيل
نيبوش فطيمة
لعربي صالح
عكاؿ رزقي
عدناف مراد
كتاب احمد
هالؿ فاتح
بوغ اررة كماؿ
طاجيف دمحم
جبالي حفيظة
شريد جميمة
بودراع احمد
بف حباج ندير
بف فرحات أحمد عبدالحميد رفيق
شريف المية رشيدة

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة قسـ هندسة البيئة،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة قسـ الهندسة الصناعية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة قسـ الهندسة الميكانيكية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة قسـ هندسة المناجـ،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة قسـ االلكترونيؾ،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة قسـ الرؼ،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة قسـ التعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة قسـ االلكتروتقني،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة قسـ االلية،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثمة منتخبة عف الطمبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1530مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الميكروبيولوجيا التطبيقية وعموم التغذية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 705المؤرخ في  24سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
لقسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعموـ التغذية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعموـ التغذية بكمية
 ةالمؤرخ في  05ماؼ ،2016
عموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعموـ التغذية بكمية
عموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعموـ التغذية بكمية عموـ
الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم 1530المـؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الميكروبيولوجيا التطبيقية وعموم التغذية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب
خنوؼ الطارؽ

موساوؼ ساجية
صيفور دمحم
ايدوؼ الطيب

أوالد هدار حورية
العقوف سهيمة
بف حمادة وهيبة

الصفـة

أستاذ مساعد قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1531مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التعميم
األساسي لعموم الطبيعة والحياة بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لعموـ الطبيعة والحياة بكمية
 ةالمؤرخ في  05ماؼ ،2016
عموـ الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ

ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لعموـ الطبيعة والحياة بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لعموـ الطبيعة والحياة بكمية عموـ
الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1531المـؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
التعميم األساسي لعموم الطبيعة والحياة بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

اومدور عبد القادر
شهر الديف صادؽ
دردوخ وفاء
عزيل عمار
خالد خوجة سمية
بف تروش الهاـ
غراب اسمهاف

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1532مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عموم المحيط والعموم الفالحية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 بموجب القرار رقـ 707المؤرخ في  24سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
لقسـ عموـ المحيط والعموـ الفالحية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المحيط والعموـ الفالحية بكمية عموـ
 ةالمؤرخ في  05ماؼ ،2016
الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
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تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المحيط والعموـ الفالحية بكمية عموـ
الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المحيط والعموـ الفالحية بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1532المـؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم المحيط والعموم الفالحية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

الصفـة

لغوشي السعيد
معياش بوعالـ
قريقة عبد الرزاؽ
بف عبد القادر مسعودة
سبتي دمحم
بوجالؿ فرحات
يونسي صالح الديف

أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

كيسرلي عمر
بوالجدرؼ دمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1533مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
البيولوجيا الجزيئية والخموية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 704المؤرخ في  24سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
لقسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية بكمية عموـ الطبيعة
 ةالمؤرخ في  05ماؼ ،2016
والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يـقــــــّرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1533المـؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البيولوجيا الجزيئية والخموية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
كبيش دمحم
1
رئيس القسـ
بوحوس مصطفى
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
رشرش حسيف
3
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بف قدوار لمياء
4
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
درعي الحجمة
5
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
شرباؿ أسماء
6
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
كبسة وداد
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
رويبح حسيبة
8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد
المؤرخ في  23ديسمبر 2013
يعدل القرار رقم 1009
ّ
قـرار رقم  1534مؤرخ في  04أكتوبر ّ ،2016
ّ
محمد الصديق بن يحي -جيجل
لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحد د القائمة االسمية ألعضاء المجمس
 وبموجب القرار رقـ 1009المؤرخ في  23ديسمبر  2013الذؼ ّ
ّ
العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة جيجل،
المؤرخ في  15مارس ،2016
محمد الصديق بف يحي -جيجل رقـ ّ 179
وبناء عمى إرساؿ جامعة ّ
 ةالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة
محمد الصديق بف يحي -جيجل.
بجامعة ّ
محمد الصديق بف
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عم وـ الطبيعة والحياة بجامعة ّ
يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
محمد الصديق بف يحي -جيجل ،كل فيما
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ّ
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المؤرخ في  23ديسمبر 2013
يعدل القرار رقم 1009
ممحـــق بالقــرار رقم  1534المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي ّ
ّ
محمد الصديق بن يحي -جيجل
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة ّ

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

مبروؾ فاتح
لغوشي السعيد
ايدوؼ الطيب
بف زايد رياض
بوالجدرؼ دمحم
موساوؼ ساجية
بوحوس مصطفى
شهر الديف الصادؽ
زاحي فوزؼ
كسرلي عمر
كبيش دمحم
خنوؼ الطارؽ
أومدور عبد القادر
رويبح معاد
سبتي دمحم
دبيش طه حسيف
معياش بوعالـ
صيفور دمحم
رشرش حسيف
بوجريدة أحسف

الصفـة

مصف األستاذية عف قسـ عموـ األرض والكوف
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
ّ
عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ عموـ المحيط والعموـ الفالحية
رئيس قسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية والعموـ الغذائية
رئيس قسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية
رئيس قسـ التعميـ األساسي لعموـ الطبيعة والحياة
رئيس قسـ عموـ األرض والكوف
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ المحيط والعموـ الفالحية
رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية
رئيس المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية والعموـ الغذائية
رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لعموـ الطبيعة والحياة
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1535مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  03جويمية  2013الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 456اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ
 ةالمؤرخ في  16ماؼ ،2016
اآللي بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم 1535المـؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

طافر مختار

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2
3
4
5
6
7
8

بوسطوة رياض

رئيس القسـ

مميط عمي

أستاذ

لموارؼ عمي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بوكراعة ذو الكفل

أستاذ محاضر قسـ "ب"

كركوش الهاللي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

يحياوؼ عبد الباقي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

مميط ليمى

أستاذة مساعدة قسـ "أ"
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1536مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الكيمياء بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 458المؤرخ في  03جويمية  2013الذؼ ّ
ّ
لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
 ةالمؤرخ في  03ماؼ ،2016
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة
دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم 1536المـؤرخ في  04أكتوبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الكيمياء بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب
مرابطة نعيمة
فرخي مصباح
خميمي اسماعيل
بمغبسي مبروؾ
مساعدية اليمف
حاروش كماؿ
بويدر نفيمة

الصفـة
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1537مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  03جويمية  2013الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 459الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
 ةالمؤرخ في  02ماؼ ،2016
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
ــــرر
يـقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1537المـؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4

لقسم الرياضيات بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
االسم والمقـب

الصفـة

توافق نور السادات

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

عزاـ دليمة (ـ) لعوير

أستاذة

بف صويمح بشير
زرزايحي الطاهر
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5

يارو مصطفى فاتح

7

كيسارلي وداد (ـ) شيكوش

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

غردة مبروؾ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

6
8
9

بوالشعير عبد الرحماف
بوسعيود عمي

أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1538مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكترو تقني بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  03جويمية  2013الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 466اإللكتروتقني بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة جيجل،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
 ةالمؤرخة في  19و 25أفريل ،2016
دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
ـــرر
يــقـــــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1538المـؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكتروتقني بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الرقم
1
2

االسم والمقـب
بوجردة نصر الديف
حفصاوؼ الهاـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
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3
4
5
6
7
8
9

نخوؿ بشير
عالؽ هشاـ
حسيب طارؽ
رزيق عمي
هادؼ منير
أوعمر الياس
بوشخو حسيف

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "ب"
مساعد قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1539مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
التعميم األساسي لمعموم والتكنولوجيا بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  03جويمية  2013الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 467التعميـ األساسي لمعموـ والتكنولوجيا بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعموـ والتكنولوجيا بكمية العموـ
 ةالمؤرخ في  12أفريل ،2016
والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
ــــرر
يـقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعموـ والتكنولوجيا بكمية العموـ
والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعموـ والتكنولوجيا بكمية العموـ
والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحــق بالقـرار رقـم  1539المـؤرخ في  04أكتوبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم التعميم األساسي لمعموم والتكنولوجيا بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بوجاجة يزيد
1
رئيس القسـ
دمحم يوة نبيل
2
أستاذ
عميرة عبد الرزاؽ
3
أستاذ
بوهالي عمر
4
أستاذ
لفويمي موسى
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
درناف شمبية
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
شويخ فتحي
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
شويخي لطفي
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوحناش رفيق
9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1540مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 460المؤرخ في  03جويمية  2013الذؼ ّ
ّ
لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بف
 ةالمؤرخ في  17ماؼ ،2016
يحي -جيجل ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ّ ،2003
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بف يحي-
جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحـــق بالقــرار رقم  1540المؤرخ في  04أكتوبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

االسم والمقـب
زازوة عمي
مقيدش دمحم الرشيد
بوثانة داود
رزيق عمي
بف قديدح توفيق
حفصاوؼ إلهاـ
بوالنار نعماف
عيناس بمقاسـ
بوالنار نجـ الديف
بوالنش سمير
رويدؼ طارؽ
دمحميوة نبيل
بوزريرة الشريف
رولة عبد المالؾ
بودف توفيق
بوجردة نصر الديف
قميح كريـ
كعبار ياسيف

الصفـة
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ هندسة الطرائق
ّ
عميد الكمية
نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيس قسـ اإللكترونيؾ
رئيسة قسـ اإللكتروتقني
رئيس قسـ اآللية
رئيس قسـ الهندسة المدنية والرؼ
رئيس قسـ هندسة الطرائق
رئيس قسـ الهندسة الميكانيكية
رئيس قسـ الهندسة المعمارية
رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعموـ والتكنولوجيا
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية والرؼ
رئيس المجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق
رئيس المجنة العممية لقسـ اآللية
رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني
رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية

22

مزدور دنيازاد

ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ هندسة الطرائق
ّ

19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

بوكني بريزة
بوجاجة يزيد
بوريدح الهاشمي

رضا كماؿ
بولقروف عبد السالـ
لبيض سميـ

يخمف نبيل

حسيب طارؽ

لعمارة دمحم

بوالشعير عمار

بوهالي عمر

لفويمي موسى

عراضة دمحم الهاشمي
قريمس السعيد

عالؽ هشاـ

رئيسة المجنة العممية لقسـ الهندسة المعمارية
رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعموـ والتكنولوجيا
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ
ّ

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اآللية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اآللية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني
ّ

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الهندسة المدنية والرؼ
ممثّل األساتذة ذوؼ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الهندسة المعمارية
ّ

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي لمعموـ والتكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي لمعموـ والتكنولوجيا
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

بوبرطخ عادؿ

مدير مخبر بحث

مسيود صالح

مدير مخبر بحث

عميرة عبد الرزاؽ

مدير مخبر بحث

مميط عادؿ

بورماد فريدة

بوقارؼ راضية

مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مسؤولة المكتبة
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يحـدد القائمـة االسمية
قـرار رقـم  1541مـؤرخ في  04أكتوبر ّ ،2016
ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 60المؤرخ في  05مارس  2012الذؼ ّ
ّ
لجامعة جيجل،
المؤرخ في
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل
ّ
 ة 18جويمية ،2016
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمـة االسمية
ممحــق بالقـرار رقـم  1541المـؤرخ في  04أكتوبر  2016الذي ّ
ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
1

كعواش صالح
تيمبي عبد الناصر

3

بوهالي عمر
عميرة عبد الرزاؽ

5
6

بوجردة نصر الديف
مقيدش دمحم الرشيد

2

4

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العممي
والتكويف العالي فيما بعد التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاهرات العممية
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل
والشهادات والتكويف العالي في التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيه
عميد كمية العموـ والتكنولوجيا
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

بوناميس عبد الحفيع عميد كمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
عميد كمية عموـ الطبيعة والحياة
لغوشي السعيد
عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
كاممي مراد
عميد كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
مبيروؾ دمحم البشير
بوكعباش عبد الحميد عميد كمية اآلداب والمغات
عميد كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بمعيور الطاهر
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا
زازوة عمي
عزاـ دليمة (ـ) لعوير رئيسة المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
رئيس المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة
مبروؾ فاتح
رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
سمار نصر الديف
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
حديد ختار
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات
خرفي دمحم الصالح
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
لعرج سمير
ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ والتكنولوجيا
األساتذة
ل
ث
مم
أحمد
لعوير
ّ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ والتكنولوجيا
بوالنار نجـ الديف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
لموارؼ عمي
ّ
بوالشعير عبد الرحماف ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة
بف زايد رياض
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة
دبيش طه حسيف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
راشد كماؿ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
قريمس عبد الحق
ّ
ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ممثّل األساتذة
بوخمخـ عبد الفتاح
ّ
ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
األساتذة
ل
ث
مم
شكور سعيد شوقي
ّ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات
شويط عبد العزيز
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات
بولعسل كماؿ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
حديد يوسف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بكيرؼ نجيبة
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
جميط شعيب
ممثّل عف األساتذة المساعديف
كبيش محمود
أستاذ بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
حمادة حساف
ؼ
أستاذ بجامعة األخوة منتور  -قسنطينة 1
بغوؿ يوسف
مسؤوؿ المكتبة المركزية
كساسرة محي الديف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد
المؤرخ في  09نوفمبر 2013
يعدل القرار رقم 880
ّ
قـرار رقم  1542مؤرخ في  04أكتوبر ّ ،2016
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  09نوفمبر 2013
 وبموجب القرار رقـ 880ّ
ّ
المعدؿ،
اإلعالـ اآللي بكمية العموـ بجامعة سطيف ،1
ّ
المؤرخ في  16جواف ، 2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة فرحات عباس -سطيف  1رقـ ّ 303
 ةيقــــرر
ّ
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ

بجامعة فرحات عباس -سطيف .1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ بجامعة فرحات عباس-
سطيف  ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف  ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

المؤرخ في  09نوفمبر 2013
يعدل القرار رقم 880
ممحــق بالقـرار رقـم  1542المـؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم بجامعة فرحات عباس -سطيف1
ّ
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب
موساوؼ عبد الوهاب
خنتوت شعباف
رفوفي عالوة
عميوات مخموؼ
طواهرية دمحم
خبابة عبد هللا
قارة عبد العزيز
عمطي عادؿ

الصفـة
رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09نوفمبر 2013
يعدل القرار رقم 878
قـرار رقم  1543مؤرخ في  04أكتوبر ّ ،2016
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم بجامعة فرحات عباس -سطيف1
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةلمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ وا ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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المؤرخ في  09نوفمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 878ّ
المعدؿ،
لكمية العموـ بجامعة سطيف،1
ّ
المؤرخ في  16جواف ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة فرحات عباس -سطيف 1رقـ ّ 303
 ةــــرر
يـقــ ّ

المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجامعة فرحات
عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجامعة فرحات عباس -سطيف ،1وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف  ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

المؤرخ في  09نوفمبر 2013
يعدل القرار رقم 878
ممحـــق بالقــرار رقم  1543المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم بجامعة فرحات عباس -سطيف1
ّ

الرقم االسم والمقـب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

بف سالـ نصر الديف
لوعيل العياشي
بف سريدؼ حميد
مصباح عمار
كراش لحسف
هاروف دمحم فهيـ
قارة دمحم
خنتوت شعباف
معوش جماؿ
مريخي بشير
كعبوب لخميسي
موساوؼ عبد الوهاب
رفروفي عالوة
زايدؼ فاروؽ
شرقي عبد الحميد
عمطي عادؿ
تومي اليزيد
هاشمي حساف
ونوغي زهير
خرشي فيصل
بوحمادو عبد المجيد
روميمي عبد الكريـ
مرواني بوبكر
بف شريف مداني عبد
عزيزؼ عمر
عميوات مخموؼ
بف عدة ساعد

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ
عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الفيزياء
رئيس قسـ الكيمياء
رئيس قسـ الرياضيات
رئيس قسـ اإلعالـ اآللي
رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات
رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء
رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ
ممثّل عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
المطيف مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قـرار رقم  1544مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 87المؤرخ في  19فيفرؼ  2013الذؼ ّ
ّ
العموـ التجارية بجامعة سطيف ،1
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية
 ةالمؤرخ في  24مارس  2015و 07مارس ،2016
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة فرحات عباس -سطيف ّ 1
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ 1424
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة فرحات عباس -سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار  1544المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس -سطيف1
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب
قطاؼ ليمى
رقاد سميمة
عكي عمواني عومر
خاسف جماؿ الديف
مسالتة سفياف
حركاتي نبيل
قصاص الطيب

الصفـة
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قـرار رقم  1545مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةلمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ وا ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  19فيفرؼ  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 وبموجب القرار رقـ ّ 99المعدؿ،
العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة سطيف،1
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 ةالمؤرخ في  26مارس ،2015
بجامعة فرحات عباس -سطيف ّ 1
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
فرحات عباس -سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار  1545المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس -سطيف1
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
 1عمارؼ عمار
ّ
عميد الكمية
 2بممهدؼ عبد الوهاب
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
 3حاج صحراوؼ حمودؼ نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
 4بف فرحات ساعد
رئيس قسـ عموـ التسيير
 5بف سديرة عمر
رئيسة قسـ العموـ التجارية
 6رقاد سميمة
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

بف يعقوب الطاهر
معيزة أمير
فوزؼ عبد الرزاؽ
بودرامة مصطفى
قطاؼ ليمى
عكي عمواني عومر
ممياني حكيـ
بوعظـ كماؿ
بورغدة حسيف
بقة الشريف
غراب رزيقة
سارؼ نصر الديف
حميدة رابح
بوهزة دمحم
بورناف بومديف

رئيس قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ الجذع المشترؾ
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
رئيسة المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة
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قـرار رقم  1546مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الفيزياء بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  03جويمية  2013الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 457الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
 ةالمؤرخ في  03ماؼ ،2016
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة
دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحــق
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

بالقـرار رقـم  1546المـؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الفيزياء بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
نويصر خير الديف
رئيس القسـ
برباج عز الديف
أستاذ
بومعيزة أحسف
أستاذ
بريهي نور الديف
أستاذ
بوجدع الطاهر
أستاذ محاضر قسـ "أ"
ونوغي نبيل
أستاذ محاضر قسـ "ب"
فركوس نور الديف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوخموط عبد المالؾ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
لعموش رشيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1547مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 455المؤرخ في  03جويمية  2013الذؼ ّ
ّ
لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم
 ةالمؤرخ في  17ماؼ ،2016
الصديق بف يحي -جيجل ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
 1424الموافق  23غشت سنة ّ ،2003
المعدؿ و ّ
االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم الصديق
بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  1547المؤرخ في  04أكتوبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل

االسم والمقـب
عزاـ دليمة (ـ) لعوير
بوناميس عبد الحفيع
بريهي نور الديف
بوز اررة فرحات
لموارؼ عمي
فرخي مصباح
برباج عز الديف
بف صويمح بشير
بوسطوة رياض
حاروش كماؿ
نويصر خير الديف
توافق نور السادات
مرابط نعيمة
طافر مختار
طكوؾ الزاهي
تيمبي عبد الناصر
زرزايحي الطاهر
بمغبسي مبروؾ
يخمف دمحم
غردة مبروؾ
يحياوؼ عبد الباقي
بوطاوؼ نور الديف
بومعيزة أحسف
يارو مصطفى فاتح
خميمي اسماعيل
بوجدع الطاهر
بقاح يمينة
بوعيف عبد الحميد
كرادة دمحم
بوشطو كريـ
بوغابة ليندة

الصفـة
رئيسة المجمس العممي لمكمية ،ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ
عميد الكمية
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ التعميـ األساسي في الرياضيات واإلعالـ اآللي
رئيس قسـ الكيمياء
رئيس قسـ الفيزياء
رئيس قسـ الرياضيات
رئيس قسـ اإلعالـ اآللي
رئيس قسـ التعميـ األساسي في عموـ المادة
رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات
رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء
رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1548مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المعمارية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  03جويمية  2013الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 463الهندسة المعمارية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة المعمارية بكمية العموـ والتكنولوجيا
 ةالمؤرخ في  15ماؼ ،2016
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المعمارية بكمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المعمارية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1548المـؤرخ في  04أكتوبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل

االسم والمقـب
بوكني بريزة
رويدؼ طارؽ
بوالشعير عمار
هادؼ حياة
سكحاؿ بوجمعة
سماقجي نفيمة
قريمس سعيد
لهتيهت دمحم الشريف
طبوش حسيف

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة
أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قـرار رقم  1549مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكترونيك بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  03جويمية  2013الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 468اإللكترونيؾ بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
 ةالمؤرخ في  21أفريل ،2016
دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
ــــرر
يـقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم

الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم 1549المؤرخ في  04أكتوبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكترونيك بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الرقم
1
2
3
4
5

االسم والمقـب

قميح كريـ
بف قديدح توفيق
بورديح هاشمي
بوكابو عبد الكريـ
بغوؿ محمود رياض

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
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6
7
8
9

صوكو عمار
رموش رياض
طكوؾ عمر
زيغة شمس الديف

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

محاضر قسـ "ب"
محاضر قسـ "ب"
مساعد قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1550مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  03جويمية  2013الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 462الهندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا
 ةالمؤرخ في  27أفريل ،2016
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
تمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ والم ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1550مؤرخ في  04أكتوبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل

الرقم
1
2
3

االسم والمقـب
كعبار ياسيف
بوالنش سمير
لعوير أحمد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
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4
5
6
7
8
9

حمو
بونيب ّ
بايشة راضية (ـ) زعموش
العيساوؼ عايدة
أدرغاؿ نادية
بمهادؼ رشيد
جيممي سمير

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1551مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية والري بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  03جويمية  2013الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 461الهندسة المدنية والرؼ بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية والرؼ بكمية العموـ والتكنولوجيا
 ةالمؤرخ في  17أفريل ،2016
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
ــــرر
يـقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية والرؼ بكمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية والرؼ بكمية العموـ والتكنولوجيا

بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طـاىر حجـار
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ممحــق بالقـرار  1551المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية والري بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل

االسم والمقـب
بوزريرة شريف
عيناس بمقاسـ
لعمارة دمحم
حميمد سماعيل
مسيود صالح
بف عاشور ياسيف
نواصرة جماؿ
منداسي فريدة
زرواؿ فطيمة

الصفـة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1552مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اآللية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  03جويمية  2013الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 464اآللية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآللية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
 ةالمؤرخ في  19أفريل ،2016
الصديق بف يحي -جيجل ّ
ــــرر
يـقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآللية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآللية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق
بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم 1552المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اآللية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بودف توفيق
1
رئيس القسـ
بونار نعماف
2
أستاذ
بوثانة داود
3
أستاذ
لبيض سميـ
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بوبرطخ حميد
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بولقروف عبد السالـ
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بوباكير أحسف
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
زيبرة عائشة
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أوصيف نبيل
9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1553مؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الطرائق بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  03جويمية  2013الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 465هندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
 ةالمؤرخ في  13أفريل ،2016
دمحم الصديق بف يحي -جيجل ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
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تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1553المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الطرائق بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم الصديق بن يحي -جيجل
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رولة عبد المالؾ
1
رئيس القسـ
بوالنار نجـ الديف
2
أستاذ
زازوة عمي
3
أستاذ
رضا كماؿ
4
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
بورماد فريدة
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عميروش ياسيف
6
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
رويبح كريمة
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بمفردؼ فتيحة
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوسطوة حسيف
9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقـم  1554المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد اليندسة المعمارية وعموم األرض بجامعة فرحات عباس-سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 572المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
المعدؿ،
لمعهد الهندسة المعمارية وعموـ األرض بجامعة سطيفّ ،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعهد الهندسة المعمارية وعموـ األرض بجامعة
 ةفرحات عباس-سطيف 1المؤرخ في  23ماؼ ،2016
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ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادؼ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد الهندسة المعمارية وعموـ األرض بجامعة
فرحات عباس-سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد الهندسة المعمارية وعموـ األرض بجامعة فرحات
عباس-سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس-سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقـم  1554المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعموم األرض بجامعة فرحات عباس-سطيف1
الصفـة
االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لممعهد ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الهندسة المعمارية
جميمي عبد الرزاؽ
ّ
مدير المعهد
شابو موالؼ شارؼ
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
عقبة فؤاد
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
خابر العربي
رئيس قسـ الهندسة المعمارية
رحماف عمي
رئيس قسـ عموـ األرض
حمالوؼ محمود
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الهندسة المعمارية
بالؿ الطاهر
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ األرض
بويمة الطيب
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ األرض
كبيش عبد الحكيـ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بموش دمحم أمقراف
ضيافات عبد الرحمف ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مداني السعيد
مدير مخبر بحث
شوقي عمي
مدير مخبر بحث
زغالش حمزة
مسؤولة المكتبة
سباعي بسمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقـم  1555المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد بصريات وميكانيك الدقة بجامعة فرحات عباس-سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 571المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
لمعهد بصريات وميكانيؾ الدقة بجامعة سطيف،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعهد بصريات وميكانيؾ الدقة بجامعة فرحات
 ةعباس-سطيف 1المؤرخ في  24ماؼ ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادؼ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد بصريات وميكانيؾ الدقة بجامعة فرحات
عباس-سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد بصريات وميكانيؾ الدقة بجامعة فرحات عباس-
سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس-سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقـم  1555المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد بصريات وميكانيك الدقة بجامعة فرحات عباس-سطيف 1
الصفـة
االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لممعهد ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ ميكانيؾ الدقة
فمكاوؼ أحمد
ّ
مدير المعهد
قصاص حسيف
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
جابي اسماعيل
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
روميمي فؤاد
رئيس قسـ ميكانيؾ الدقة
سماتة لخضر
رئيس قسـ البصريات
فرية قويدر
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ ميكانيؾ الدقة
واقدؼ بمحاج
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ البصريات
عيادؼ خالد
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ البصريات
مناهلل عيسى
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
فضالة شمس الديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
نورؼ عبد الحق
مدير مخبر بحث
مقالتي السعيد
مدير مخبر بحث
بوعواجة نور الديف
مدير مخبر بحث
كسكاس بوعالـ
مدير مخبر بحث
عبد السالـ ساعد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قـرار رقـم  1556المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
المغة التركية والروسية بكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا-الجزائر2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  340-09المؤرخ في  03ذؼ القعدة  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر ،2
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة التركية والروسية بكمية المغة العربية وآدابها
 ةالمؤرخ في  16سبتمبر ،2015
والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر ّ 2
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة التركية والروسية بكمية المغة العربية وآدابها
والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة التركية والروسية بكمية المغة العربية وآدابها
والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر  ،2كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1556المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة التركية والروسية بكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا -الجزائر 2
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
مصيبح عبد الوهاب
1
رئيس القسـ
بف عفرؼ شكيب
2
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
غزايمي نادية
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
الوافي عبيد
4
5

ستي عمي اعمر

أستاذ محاضر قسـ "ب"

6

الزيف بف عثماف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

7

العمراوؼ دمحم نجيب

أستاذ مساعد قسـ "ب"
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قـرار رقـم  1557المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا -الجزائر2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  340-09المؤرخ في  03ذؼ القعدة  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الجزائر ،2
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية المغة العربية وآدابها والمغات الشرقية
 ةالمؤرخة في 17 ،16 ،09و 29سبتمبر ،2015
بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر 2
ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغة العربية وآدابها والمغات الشرقية
بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر.2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغة العربية وآدابها والمغات الشرقية بجامعة أبو
القاسـ سعد هللا -الجزائر  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر  ،2كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقـم  1557المؤرخ في  04أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا -الجزائر2
الصفـة
االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ المساف
مسعودؼ الحواس
ّ
عميد الكمية
مريبعي الشريف
بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
كوراد بشير
نائب العميد مكّمف ّ
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
غزايمي نادية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
رئيسة قسـ المغة العربية وآدابها
فقاص حفصة
رئيس قسـ المغة التركية والروسية
بف عفرؼ شكيب
رئيس قسـ عموـ المساف
سالمي عبد المجيد
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ المساف
لوصيف الطاهر
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

عالوؼ حميد
مصيبح عبد الوهاب
حركات مصطفى
فاسي مصطفى
شنوفي دمحم
بورنيسة عمي
خيراني ليمى
لعويسات كريمة
لعوبي سهاـ
طالب اإلبراهيمي خولة
بوزيد عبد القادر
سيدؼ دمحم بوعياد
فتيحة آيت مسعود

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابها
رئيس المجنة العممية لقسـ المغة التركية والروسية
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ المساف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ المغة التركية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ المغة التركية
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

وآدابها
وآدابها
والروسية
والروسية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  04أكتوبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة
لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعــة قسنطينـة3

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى األم ػػر رق ػػـ  03/06الم ػػؤرخ ف ػػي  15جويمي ػػة سػػنة  ،2006المتض ػػمف الق ػػانوف األساس ػػي الع ػػاـ لموظي ػػةالعمومية،
 بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ الرئاس ػ ػػي رق ػ ػػـ  179/82الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  15م ػ ػػاؼ س ػ ػػنة  ،1982المح ػ ػػدد لمحت ػ ػػوػ الخ ػ ػػدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػمها،
 بمقتض ػػى المرسػػػوـ الرئاسػ ػػي رق ػػـ  303/82المػػػؤرخ فػ ػػي  11سػػػبتمبر س ػػنة  ،1982المتعمػ ػػق بتسػػػيير الخػػػدماتاإلجتماعيػة،
 بمقتضػػى المرس ػػوـ التنفي ػذؼ رق ػػـ  77/13الم ػػؤرخ فػػي  30ج ػػانفي س ػػنة  ،2013المحػػدد لص ػػالحيات وزيػػرالتعميـالعالي والبحث العممػي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  143-15المؤرخ في  02جواف سػنة  ،2015يعػدؿ المرسػوـ التنفيػذؼ رقػـ -11 402المؤرخ في  28نوفمبر سنة  ،2011المتضمف إنشاء جامعػة قسنطينة،3
ػر لممحضر المػؤرخ في  03جويمية سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي العمػاؿ في لجنػة
 نظػ ػ ػ ةاالخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة قسنطينػة،3
ػر لممحضػػر المػػؤرخ فػػي  04جويميػػة سػػنة  ،2016المتضػػمف فػػرز األصػوات اإلنتخػػاب لممثمػػي األسات ػػذة فػػي
 نظ ػ ػ ػ ةالجنػة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة قسنطينػة،3
ػر لممحضر المػؤرخ في  10جويمية سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػػات اإلجتماعيػػة لػػدػ
 نظػ ػ ػ ةاجػامعػػة قسنطينػة،3
ــــرر
يـقــ ّ

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة قسنطينػة،3

المـادة  :2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
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األعضاء الدائمون:

 –01عزيزؼ عثماف،

 –02بف عيش نواؿ،

 –03بوقريو بدر الديف،

 –07سعدؼ مسعود،

 –08هاشمي كريمة،

 –09بوعود دمحم،

 -01نغواش إبتساـ،

 –02تواتي عبد الحفيع،

 –04لزغب عمي،

األعضاء اإلضافيون :

 –05عميراوؼ أكرـ،

 –06داود الحاج،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمػف السيػد مديػر جامعػة قسنطينػة ،3بتنفيػذ هػذا القػرار ،الذؼ سينشػر في النشػرة الرسمية لو ازرة التعميػـ
العالي والبحث العممي،

حـرر بالجزائر في  04أكتوبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي ادمحم دمحم صالح الدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1564مؤرخ في  05أكتوبر  ،2016يتضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية
لممدارس العميا حسب الميدان ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وسيرىا

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18دو الحجة عاـ  1419الموافق  4أفريل سنة  ، 1999المتضمفالقانوف التوجيهي لمتعميـ العالي ،المعدؿ و المتمـ،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
المؤرخ في أوؿ ذؼ الحجة عاـ  1410الموافق  23يونيو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 188-90ّ
 ،1990الذؼ يحدد هياكل اإلدارة المركزية وأجهزتها في الو ازرات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  130-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  03مايو سنة ،2008والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة ،2008والمتضمف نظاـ الدراسات لنيل شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  09رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة ،2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
يقـــــرر

المـــادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى إنشاء لجنة بيداغوجية وطنية حسب الميداف لممدارس العميا و يحدد
صالحيتها ،تشكيمتها وسيرها .وتدعى في صمب النص "المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا".
المــادة  :2تكمف المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا ،باعتبارها جهاز لمتشاور ما بيف المؤسسات و ما بيف
القطاعات في مجاؿ اختصاصاتها ،بما يمي:
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 إعداد نماذج عروض التكويف لممدارس العميا، إعداد ومراجعة وتحييف براما األقساـ التحضيرية (التعميـ المشترؾ لممدارس في نفس الميداف). دراسة عروض التكويف المقترحة مف طرؼ المدارس العميا ،ال سيما ما تعمق بما يأتي: مطابقة ونوعية ونجاعة محتويات براما التكوينات وكذا تحيينها؛ مطابقة براما التكويف مع التأطير البيداغوجي والهياكل والتجهيزات المخصصة لهذ التكوينات؛ انسجاـ توزيع أرصدة وحدات التعميـ في عروض التكوينات؛ ما تتحيه هذ التكوينات مف فرص لمتشغيمية الجهوية و/أو الوطنية؛ التوزيع الجغرافي ،وفقا لخريطة التكوينات الموجودة؛ اقتراح إجراءات تشجيعية تتعمق باإلبداعات البيداغوجية والتسيير وتثميف المنتوج والوسائل البيداغوجية. تشجيع تبادؿ الخبرات البيداغوجية والتعميمية بيف المدارس العميا ومؤسسات التعميـ العالي األخرػ. جمع و تحييف كل المعمومات البيداغوجية والعممية لكافة تكوينات المدارس العميا. إعداد و تحييف الحوليات المتعمقة: بالكفاءات الوطنية لمختمف مياديف التكويف؛ بالتجهيزات البيداغوجية الخاصة بالمدارس العميا (القيادة الصناعية ،األرضيات التقنية والتجهيزاتالموجستية...الخ)؛
 بفرؽ ومخابر و براما البحث.المــادة  :3تتشكل كل لجنة بيداغوجية وطنية لممدارس العميا حسب الميداف كما يمي:
أستاذيف ( )2إلى ثالثة ( )3أساتذة مف بيف ذوؼ الرتب األعمى لكل مدرسة عميا.
أستاذ ( )1ذو رتبة عالية في الميداف المعني ،يمثل كل ندوة جهوية لمجامعات.
رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف المعني.
ممثميف ( )2عف القطاع االجتماعي واالقتصادؼ العمومي و/أو الخاص.
يعيف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي لمدة
ثالث ( )03سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة.
في حالة عدـ توفر المدرسة العميا عمى أساتذة مف ذوؼ الرتب العميا ،يمكف تمثيمها في المجنة
البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا المعنية مف طرؼ أستاذ بصفة مراقب.
المــادة  :4تنتخب المجنة الوطنية البيداغوجية لممدارس العميا خالؿ اجتماعها األوؿ رئيسا ونائبا لمرئيس.
تضمف المدرسة التي ينتمي إليها رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا أمانة المجنة.
المــادة  :5توضع تحت تصرؼ كل لجنة بيداغوجية وطنية لممدارس العميا أرضية رقمية عبر موقع األنترنت لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي لتأدية أشغالها.
المــادة  :6تجتمع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا حضوريا وفي دورة عادية ،مرة واحدة في السنة بطمب مف
رئيسها.
كما يمكف أف تجتمع في دورة استثنائية بطمب مف رئيسها أو بطمب أغمبية أعضائها أو بطمب مف المدير
العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف.
ال تصح اجتماعات المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا اال بحضور ثمثي ( )3/2أعضائها عمى األقل.
واذا لـ يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثاف خالؿ أجل ثمانية ( )8أياـ وتصح مداوالت المجنة البيداغوجية
الوطنية لممدارس العميا حينئذ مهما يكف عدد األعضاء الحاضريف.
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المــادة

المــادة
المــادة

المــادة
المــادة
المــادة

المــادة
المــادة
المــادة

المــادة
المــادة

 :7تحدد المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي رزنامة نشاطات
المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا ،وتصادؽ مع رئيس المجنة عمى جدوؿ أعماؿ اجتماعاتها.
يرسل رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا استدعاءات فردية مصحوبة بجدوؿ األعماؿ
ألعضاء المجنة في غضوف ( )15يوـ عمى األقل قبل تاريخ االجتماع ،ويمكف تقميص هذا االجل إلى
ثمانية ( )8أياـ بالنسبة لمدورات االستثنائية.
 :8تعد المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا خالؿ اجتماعها األوؿ ،نظامها الداخمي وترسل نسخة
عنه لمسيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف لممصادقة عميه.
 :9يمكف إنشاء ،عمى مستوػ كل لجنة بيداغوجية وطنية لممدارس العميا  ،لجاف تقنية لمفرع أو التخصص
حسب الضرورة.
تنشط هذ المجاف مف قبل أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا ،و تضـ أساتذة مف ذوؼ
االختصاص وممثميف عف القطاع المستخدـ.
تعرض أشغاؿ هذ المجاف عمى المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لمدراسة وابداء الرأؼ .
 :10تضمف المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي التنسيق ما بيف
مختمف المجاف البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا و متابعة أشغالها.
 :11يحدد رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا ،بالتشاور مع مجموع األعضاء ،جدوؿ أعماؿ
كل جمسة طبقا لممخطط السنوؼ لمعمل ولتوجيهات السمطة الوصية.
 :12تتوج أشغاؿ المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس بمحاضر وتدوف في سجل مرقـ ومؤشر عميه
ويوقعه رئيس المجنة ويوضع في أمانة المجنة.
ترسل هذ المحاضر مف قبل رئيس المجنة الوطنية لممدارس العميا إلى مدراء المدارس العميا المعنية والى
المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
 :13تعد المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا تقري ار سنويا عف نشاطها وترسمه إلى المدير العاـ
لمتعميـ والتكويف العالييف لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
 :14يمكف رئيس المجنة الوطنية البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا المشاركة في الندوات الجهوية
لمجامعات بناء عمى اقتراح رؤساء الندوات الجهوية لمجامعات أو المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف.
 :15تتكفل المؤسسات األصمية لرئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا بمصاريف سير المجنة
البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا.
يجب عمى المؤسسة التي ينتمي إليها رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا أف تضع تحت
تصرفه الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمسير الحسف لمجنة وكل التسهيالت ذات الصمة بمهامه
(مقر وأمانة ووسائل النسخ والطباعة وهاتف وفاكس وعتاد اإلعالـ اآللي...إلخ).
 :16تتكفل المؤسسات التي ينتمي إليها أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا المدعووف
لمتنقل في إطار أشغاؿ المجنة بمصاريف المهمة والنقل ،طبقا لمتنظيـ السارؼ المفعوؿ.
 :17يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء الندوات الجهوية لمجامعات ومدراء المدارس العميا ،كل
في ما يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  05أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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يعدل ممحق القرار رقم  773المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1568
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ

المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المتضمف إنشاء
محرـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 10-09ّ
جامعة سعيدة،

األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة سعيدة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".

 -وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونة

الفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» وانشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقة
 ةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015

يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  773المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة سعيدة في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة".

يعدؿ ممحق القرار رقـ  773المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة
في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

الميدان
عموـ الطبيعة والحياة

الفرع

عموـ بيولوجية
بيئة ومحيط

بيوتكنولوجيا

بيوكيمياء

التخصص

طبيعة
أ

عمـ األحياء الدقيقة

أ

بيوتكنولوجيا وجينات نباتية

أ

أ

بيئة ومحيط
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يعدل ممحق القرار رقم  774المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1569
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سطيف 1في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 140-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  774المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة سطيف  1في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» وانشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقة
 ةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  774المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة سطيف  1في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  774المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيف ّ ،1
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سطيف1
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة"

الفرع

عموـ فالحية

عموـ الطبيعة والحياة

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

عموـ بيولوجية

بيئة ومحيط

إنتاج حيواني
حماية النباتات
تربة وماء
بيوكيمياء
بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
عمـ األحياء الدقيقة
عمـ الطفيميات
بيئة ومحيط
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يعدل ممحق القرار رقم  775المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1570
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 141-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة سيدؼ بمعباس في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» وانشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  775المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  775المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
التخصص
الفرع
الميدان
إنتاج نباتي
عموـ فالحية
بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
عموـ بيولوجية
بيولوجيا جزيئية
عموـ الطبيعة والحياة
عمـ األحياء الدقيقة
الغذاء والتغذية وعمـ األمراض
عموـ الغذاء
بيئة ومحيط
بيئة ومحيط
بيوتكنولوجيا وصحة
بيوتكنولوجيا
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يعدل ممحق القرار رقم  776المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1571
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ272-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  776المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة سكيكدة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» وانشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقة
 ةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  776المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ

التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة سكيكدة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  776المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع

عموـ فالحية
عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية
بيئة ومحيط

إنتاج نباتي

التخصص

طبيعة
أ
أ

تربة وماء

أ

بيوكيمياء

عمـ األحياء الدقيقة

أ

بيئة ومحيط

أ

أ

عمـ التسمـ

أ

زراعة وبيئة
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يعدل ممحق القرار رقم  778المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1572
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سوق أىراس في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 245-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أهراس،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  778المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة سوؽ أهراس في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقة
 ةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  778المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة سوؽ أهراس في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  778المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أهراسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سوق أىراس
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع

عموـ الطبيعة والحياة

التخصص

عموـ فالحية

إنتاج حيواني

عموـ بيولوجية

بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية

أ

بيئة ومحيط

أ

بيئة ومحيط

بيوكيمياء

بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
زراعة وبيئة
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يعدل ممحق القرار رقم  779المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1573
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 08-09ّ
إنشاء جامعة تبسة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  779المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة تبسة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  779المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة تبسة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  779المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق  :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
التخصص
الفرع
الميدان
تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية
عموـ الغذاء
بيوكيمياء
بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
عموـ الطبيعة والحياة
عموـ بيولوجية
بيولوجيا جزيئية
عمـ األحياء الدقيقة
عمـ التسمـ
بيئة ومحيط
بيئة ومحيط
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يعدل ممحق القرار رقم  780المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1574
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  780المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة تيارت في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  780المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ

التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة تيارت في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  780المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارتّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق  :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع

عموـ فالحية

عموـ بيولوجية
عموـ الطبيعة والحياة

بيئة ومحيط
عموـ الغذاء

بيوتكنولوجيا

إنتاج حيواني

التخصص

طبيعة
أ

عمـ األحياء الدقيقة

أ

بيئة ومحيط

أ

أ

عمـ الطفيميات

زراعة وبيئة

تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية

بيوتكنولوجيا نباتية وتحسيف النبات
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يعدل ممحق القرار رقم  781المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1575
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  1غشت 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 139-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  781المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة تيزؼ وزو في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  781المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  781المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو -في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
الميدان

الفرع

عموـ فالحية

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية

بيئة ومحيط
عموـ الغذاء

عمـ الغابات
إنتاج حيواني
تربة وماء
بيوكيمياء
بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
عمـ الوراثة
عمـ األحياء الدقيقة
عمـ الطفيميات
بيئة ومحيط
تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

التخصص

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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يعدل ممحق القرار رقم  782المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1576
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان في ميدان " عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 138-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  782المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة تممساف في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر

تعدؿ ممحق القرار رقـ  782المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة تممساف في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  782المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع

عموـ الغذاء

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية
بيئة ومحيط

التخصص

طبيعة

تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية

أ

بيولوجيا جزيئية

أ

الغذاء والتغذية وعمـ األمراض
بيئة ومحيط

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يعدل ممحق القرار رقم  783المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1577
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 210-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  783المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات ال ميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  783المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا في ميداف " عموـ
الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  783المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ّ ،
يخصه بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "

الميدان

الفرع

عموـ الطبيعة
والحياة

عموـ بيولوجية

عمـ األحياء المائية البحرية والقارية

التخصص

طبيعة

عمـ األحياء وعمـ البيئة لمبيئات المائية

أ

بيولوجيا النمو

أ

بيوكيمياء

بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية

أ

بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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عمـ الوراثة

عموـ الغذاء

بيئة ومحيط

بيوتكنولوجيا

أ

عمـ األحياء الدقيقة

أ

الغذاء والتغذية وعمـ األمراض

أ

بيوتكنولوجيا وصحة

أ

أ

عمـ الطفيميات

أ

بيئة ومحيط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل ممحق القرار رقم  765المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1578
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 212-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  765المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  765المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ

التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة هراف لمعموـ والتكنولوجيا في ميداف "عموـ الطبيعة
والحياة".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  765المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا ّ ،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
التخصص
الفرع
الميدان
بيوكيمياء
عموـ بيولوجية
عمـ الوراثة
عموـ الطبيعة والحياة
الغذاء والتغذية وعمـ األمراض
عموـ الغذاء
بيوتكنولوجيا وجينات نباتية
بيوتكنولوجيا

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  06أكتوبر  ،2016يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
قـرار رقم 1579
ّ
بعنوان السنة الجامعية  2017-2016بجامعة وىران1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق أفريل سنة  1999والمتضمف القانوف
 بمقتضى القانوف رقـ  99-05ا ّالتوجيهي لمتعميـ العالي،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 211-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة وهراف وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وسهادة الدكتو ار ،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل  2015والمتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأهيل وتشكيمتهاوصالحيتها وسيرها،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأهيل بتاريخ  21جويمية .2016يقــــرر
المادة األولى :تؤهل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2017-2016بجامعة وهراف ،1طبقا لممحق هذا القرار.
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وهرافّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :تأىيل الماستر بجامعة وىران -1السنة الجامعية 2017-2016
التخصص
الفــرع
الميدان
بيولوجيا وأمراض الخمية
عموـ بيولوجية
عموـ الطبيعة والحياة
عموـ إسالمية-لغة عربية وحضارة
األثار والفنوف اإلسالمية
عموـ إنسانية واجتماعية
إسالمية
فنوف
نقد سينماتوغرافي
فنوف العرض
لغة وأدب عربي

دراسات أدبية

أدب عربي حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المؤرخ في  06أكتوبر  ،2016يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
قـرار رقم 1580
ّ
بعنوان السنة الجامعية  2017-2016بجامعة وىران1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق أفريل سنة  1999والمتضمف القانوف
 بمقتضى القانوف رقـ  99-05ا ّالتوجيهي لمتعميـ العالي،المعدؿ والمتمـ،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 211-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة وهراف وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وسهادة الدكتو ار ،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أفريل  2015والمتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأهيل وتشكيمتهاوصالحيتها وسيرها،

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأهيل بتاريخ  21جويمية .2016يقــــرر
المادة األولى :تؤهل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2017-2016بجامعة وهراف ،1طبقا لممحق هذا
القرار.

كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وهرافّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :تأىيل الماستر بجامعة وىران1
السنة الجامعية 2017-2016

الميدان

الفــرع

التخصص

طبيعة

عموـ وتكنولوجيا

بصريات وميكانيؾ الدقة

بصريات والنظارات

ـ

المادة
عموـ ّ

فيزياء

قياسات فيزيائية والتجهيزات الطبية

ـ

فنوف بصرية

فنوف

فنوف تشكيمية

أ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يعدل ممحق القرار رقم  758المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1581
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الوادي في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 243-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة الوادؼ،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  758المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة الوادؼ في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة".

 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016

وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقة
 ةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015

يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  758المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة الوادؼ في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة".

يعدؿ ممحق القرار رقـ  758المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الوادؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الوادي
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "

الميدان
عموـ الطبيعة والحياة

الفرع

بيوكيمياء

التخصص

طبيعة
أ

عموـ بيولوجية

بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

أ

بيئة ومحيط

بيئة ومحيط

أ

عمـ التسمـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يعدل ممحق القرار رقم  759المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1582
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الطارف في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 242-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  759المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعةالطارؼ في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23 22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  759المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة الطارؼ في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  759المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطارؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الطارف
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
التخصص
الفرع
الميدان
تربية األحياء المائية واألسماؾ
عمـ األحياء المائية
عمـ األحياء وعمـ البيئة لمبيئات المائية
البحرية والقارية
الثروة السمكية
عمـ الغابات
عموـ فالحية
عموـ الطبيعة والحياة
بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
عموـ بيولوجية
عمـ التسمـ
بيئة ومحيط
بيئة ومحيط
زراعة وبيئة
تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية
عموـ الغذاء
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يعدل ممحق القرار رقم  760المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1583
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة غرداية في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 248-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة غرداية،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  760المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة غرداية في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".

 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016

 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015

يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  760المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة غرداية في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة".

يعدؿ ممحق القرار رقـ  760المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2

كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غردايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة غرداية
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "

الميدان

الفرع

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية

عموـ فالحية
بيئة ومحيط

إنتاج نباتي

التخصص

طبيعة
أ
أ

بيوكيمياء

أ

بيئة ومحيط
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يعدل ممحق القرار رقم  761المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1584
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ

المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة قالمة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  761المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة قالمة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  761المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة قالمة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  761المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "

الميدان

الفرع

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية

عموـ فالحية

بيئة ومحيط

إنتاج حيواني

التخصص

طبيعة
أ
أ

بيوكيمياء

بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

أ

عمـ المناعة

أ

أ

بيولوجيا جزيئية

أ

عمـ األحياء الدقيقة

أ

بيئة ومحيط
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يعدل ممحق القرار رقم  762المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1585
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ

المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 258-03ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة جيجل،
2003
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  762المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة جيجل في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  762المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة جيجل في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  762المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجلّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
التخصص
الفرع
الميدان
حماية النباتات
عموـ فالحية
بيوكيمياء
بيولوجيا جزيئية
عمـ األحياء الدقيقة
عموـ بيولوجية
عموـ الطبيعة والحياة
عمـ الصيدلة التجريبي
عمـ التسمـ
بيئة ومحيط
بيئة ومحيط
تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية
عموـ الغذاء
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يعدل ممحق القرار رقم  763المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1586
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 247-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  763المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة خميس مميانة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  763المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة خميس مميانة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  763المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع

عموـ فالحية
عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية
بيئة ومحيط

إنتاج حيواني

التخصص

طبيعة
أ
أ

إنتاج نباتي

أ

تربة وماء

بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية

أ

بيئة ومحيط

أ

أ

عمـ األحياء الدقيقة
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يعدل ممحق القرار رقم  764المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1587
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 246-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  764المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة خنشمة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  764المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ

التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة خنشمة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  764المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خنشمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة
في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

الميدان

الفرع

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية

عموـ فالحية

بيئة ومحيط

إنتاج نباتي

التخصص

أ
أ

بيوكيمياء

بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية

أ

عمـ الوراثة

أ

أ

بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

أ

عمـ األحياء الدقيقة

أ

بيئة ومحيط

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة

الثالثي الرابع 2016

103

يعدل ممحق القرار رقم  765المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1588
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 270-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
 2001و
ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  765المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة األغواط في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".

 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة األغواط بتاريخ  14-13مارس .2016

 -وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقة

تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015

يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  765المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة األغواط في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".

يعدؿ ممحق القرار رقـ  749المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواط ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع

الميدان

عموـ فالحية
عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية
بيئة ومحيط

التخصص

طبيعة

إنتاج نباتي

أ

بيوكيمياء

أ
أ

عمـ األحياء الدقيقة

أ

بيئة ومحيط
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يعدل ممحق القرار رقم  766المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1589
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 12-09ّ
إنشاء جامعة معسكر،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  766المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة معسكر في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  766المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ

التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة معسكر في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  766المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكرّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
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الميدان

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع

عموـ فالحية
عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية
عموـ الغذاء

إنتاج حيواني

التخصص

طبيعة
أ
أ

إنتاج نباتي

أ

حماية النباتات

ـ

تحميل بيوكيميائي

عمـ األحياء الدقيقة

الغذاء والتغذية وعمـ األمراض
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يعدل ممحق القرار رقم  768المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1590
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 220-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  768المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة مستغانـ في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  768المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة مستغانـ في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  768المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم
في ميدان "عموم الطبيعة والحياة "
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ األحياء المائية البحرية عمـ األحياء وعمـ البيئة لمبيئات المائية
والقارية
الثروة السمكية
إنتاج حيواني
إنتاج نباتي
عموـ فالحية
حماية النباتات
تربة وماء
عموـ الطبيعة والحياة
بيوكيمياء
عمـ الوراثة
عموـ بيولوجية
عمـ األحياء الدقيقة
الغذاء والتغذية وعمـ األمراض
عموـ الغذاء
تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية
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يعدل ممحق القرار رقم  769المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1591
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 274-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  769المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة المسيمة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  769المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة المسيمة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  769المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
التخصص
الفرع
إنتاج حيواني

عموـ فالحية

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجيا
عموـ الغذاء
بيئة ومحيط

طبيعة

إنتاج نباتي
حماية النباتات
تربة وماء
بيوكيمياء
بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
عمـ األحياء الدقيقة
الغذاء والتغذية وعمـ األمراض
بيئة ومحيط
زراعة وبيئة
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يعدل ممحق القرار رقم  765المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1592
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة وىران 1في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 211-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة وهراف وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  765المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة وهراف  1في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  765المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة وهراف  1في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
عدؿ ممحق القرار رقـ  765المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة  : 2ي ّ
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وهراف ّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة وىران1
في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

الميدان

الفرع
عمـ األحياء المائية البحرية
والقارية

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية

عموـ الغذاء
بيوتكنولوجيا

التخصص
تربية األحياء المائية واألسماؾ
عمـ األحياء وعمـ البيئة لمبيئات المائية
بيوكيمياء
بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
عمـ الوراثة
عمـ األحياء الدقيقة
عمـ الطفيميات
الغذاء والتغذية وعمـ األمراض
بيوتكنولوجيا الجرثومية
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يعدل ممحق القرار رقم  771المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1593
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 210-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة ورقمة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  771المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة ورقمة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  771المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع
عمـ األحياء المائية البحرية والقارية

عموـ فالحية
عموـ الطبيعة والحياة
عموـ بيولوجية
بيئة ومحيط

التخصص
تربية األحياء المائية واألسماؾ
زراعة صحراوية
إنتاج حيواني
إنتاج نباتي
حماية النباتات
تربة وماء
بيوكيمياء
بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
عمـ األحياء الدقيقة
بيئة ومحيط
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يعدل ممحق القرار رقم  772المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1594
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 06-09ّ
إنشاء جامعة أـ البواقي،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  772المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة أـ البواقيفي ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» وانشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  772المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ

التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة أـ البواقي في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  772المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ :2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أـ البواقيّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع

عموـ بيولوجية

عموـ الطبيعة والحياة

بيئة ومحيط

بيوتكنولوجيا

التخصص

طبيعة

بيوكيمياء

أ

بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية

أ

بيئة ومحيط

أ

أ

عمـ األحياء الدقيقة

بيوتكنولوجيا نباتية وتحسيف النبات

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يعدل ممحق القرار رقم  1067المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1595
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لميمة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 204-08ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  1067المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف المركز الجامعي لميمة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".

 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016

 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015

يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  1067المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف المركز الجامعي لميمة في ميداف "عموـ الطبيعة
والحياة".

يعدؿ ممحق القرار رقـ  1067المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لميمةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لميمة
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع

الميدان

بيوتكنولوجيا

عموـ الطبيعة والحياة

بيئة ومحيط

التخصص

بيوتكنولوجيا نباتية وتحسيف النبات

طبيعة

بيئة ومحيط

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يعدل ممحق القرار رقم  788المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1596
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان مركز جامعي لغميزان في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
مؤرخ في  06رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 206-08المتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  788المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف مركز جامعي لغميزاف في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".

 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  788المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف مركز جامعي لغميزاف في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة".

يعدؿ ممحق القرار رقـ  788المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير مركز جامعي لغميزافّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لغميزان
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع

الميدان

عموـ الغذاء

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية

طبيعة

التخصص
تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية

أ

عمـ األحياء الدقيقة

أ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يعدل ممحق القرار رقم  767المؤرخ في  12أوت 2015
قـرار رقم 1597
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ

المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لتيسمسيمت
في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 203-08ّ
المتضمف ّإنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  767المؤرخ في  12أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف المركز الجامعي لتيسمسيمت في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر

تعدؿ ممحق القرار رقـ  767المؤرخ في  12أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف المركز الجامعي لتيسمسيمت في ميداف "عموـ الطبيعة
والحياة".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  767المؤرخ في  12أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتيسمسيمتّ ،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لتيسمسيمت
في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

الميدان

الفرع

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجيا

بيئة ومحيط

عموـ فالحية

بيئة ومحيط

التخصص

طبيعة
أ
أ

بيوكيمياء

أ

عمـ األحياء الدقيقة

أ

إنتاج نباتي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الرابع 2016

113

يعدل ممحق القرار رقم  746المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1598
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 214-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  746المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة عنابة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقة
 ةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  746المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة عنابة في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  746المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "

الميدان

الفرع

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية

عمـ األحياء المائية البحرية والقارية

بيئة ومحيط

التخصص

طبيعة

عمـ األحياء وعمـ البيئة لمبيئات المائية

أ

بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية

أ

عمـ األحياء الدقيقة

أ

بيوكيمياء

بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
عمـ التسمـ

أ
أ
أ

بيئة ومحيط

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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أ
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يعدل ممحق القرار رقم  747المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1599
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 2في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  1غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 136-89ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  747المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة باتنة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقة
 ةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  747المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ

التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة باتنة 2في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  747المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة2
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "

عموـ الطبيعة والحياة

الفرع

عموـ فالحية

أ

إنتاج حيواني

أ

حماية النباتات

أ

بيوكيمياء

أ

أ

إنتاج نباتي

تربة وماء

عموـ بيولوجية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

عمـ الغابات

التخصص

طبيعة

أ
أ

بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
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بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

أ

عمـ األحياء الدقيقة

أ

زراعة وبيئة

أ

أ

بيولوجيا جزيئية
بيئة ومحيط

بيئة ومحيط
عموـ الغذاء

أ

تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل ممحق القرار رقم  748المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1600
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بشار في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المتضمف
المؤرخ في  7محرـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 07-09ّ
ّ
ّإنشاء جامعة بشار،

األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  748المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة بشار في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".

 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016

 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015

يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  748المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة بشار في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".

يعدؿ ممحق القرار رقـ  748المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بشار
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "

عموـ الطبيعة والحياة

الفرع

عموـ بيولوجية
عموـ الغذاء

بيوتكنولوجيا

بيولوجيا جزيئية

التخصص

طبيعة
أ

عمـ األحياء الدقيقة

الغذاء والتغذية وعمـ األمراض

بيوتكنولوجيا الجرثومية

أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل ممحق القرار رقم  749المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1601
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 218-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنّشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  749المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة بجاية في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  749المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة بجاية في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  749المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016

ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
التخصص
الفرع
الميدان
بيوكيمياء
بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
عموـ بيولوجية
بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
عمـ األحياء الدقيقة
عموـ الطبيعة والحياة
بيئة ومحيط
بيئة ومحيط
الغذاء والتغذية وعمـ األمراض
عموـ الغذاء
تغميف ونوعية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل ممحق القرار رقم  751المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1602
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة البميدة 1في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 137-89المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة البميدةّ ،
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  751المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة البميدة 1في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  751المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة البميدة  1في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  751المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدةّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة البميدة1
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
التخصص
الفرع

عمـ األحياء المائية البحرية والقارية عمـ األحياء وعمـ البيئة لمبيئات المائية
االقتصاد الريفي
عمـ الغابات
إنتاج حيواني
عموـ فالحية
إنتاج نباتي
حماية النباتات
تربة وماء
بيوكيمياء
بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
عموـ الطبيعة والحياة
بيولوجيا جزيئية
بيولوجيا
عمـ الوراثة
عمـ األحياء الدقيقة
عمـ الطفيميات
الغذاء والتغذية وعمـ األمراض
تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية
عموـ الغذاء
تكنولوجيا الحبوب ومشتقاتها
بيوتكنولوجيا غذائية
بيوتكنولوجيا نباتية وتحسيف النبات
بيوتكنولوجي
بيوتكنولوجيا الجرثومية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ـ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل ممحق القرار رقم  752المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1603
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جامعة برج بوعريريج
في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في 14رجب عاـ 1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 244-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريا،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة برج بوعريريا في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  752المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة برج بوعريريا في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  752المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريا ّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة برج بوعريريج
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع

الميدان

عموـ فالحية
عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية
عموـ الغذاء

بيئة ومحيط

إنتاج نباتي

طبيعة

التخصص

أ

حماية النباتات

أ

بيوكيمياء

أ

أ

تربة وماء

عمـ األحياء الدقيقة

أ

الغذاء والتغذية وعمـ األمراض

أ

عمـ التسمـ

بيئة ومحيط

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل ممحق القرار رقم  753المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1604
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة البويرة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 241-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة البويرة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  753المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة البويرة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  753المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة البويرة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  753المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة البويرة
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
التخصص
الفرع
الميدان
حماية النباتات
عموـ فالحية
تربة وماء
بيوكيمياء
عموـ بيولوجية
عموـ الطبيعة والحياة
بيئة ومحيط
بيئة ومحيط
تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية
عموـ الغذاء
بيوتكنولوجيا الجرثومية
بيوتكنولوجيا

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل ممحق القرار رقم  754المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1605
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  7صفر عاـ  1419الموافق  2يونيو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 189-98ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  754المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة بومرداس في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة".
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر

تعدؿ ممحق القرار رقـ  754المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة بومرداس في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  754المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداسّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس
في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
التخصص
الفرع
الميدان
حماية النباتات
عموـ فالحية
بيوكيمياء
بيولوجيا األحياء
عموـ بيولوجية
بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
بيولوجيا جزيئية
بيئة ومحيط
عموـ الطبيعة والحياة
بيئة ومحيط
زراعة وبيئة
تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية
عموـ الغذاء
بيوتكنولوجيا نباتية وتحسيف النبات
بيوتكنولوجيا و صحة
بيوتكنولوجيا
بيوتكنولوجيا الجرثومية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل ممحق القرار رقم  755المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1606
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 209-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  755المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة الشمف في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر
تعدؿ ممحق القرار رقـ  755المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة الشمف في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  755المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمفّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع

عموـ فالحية

عمـ الغابات

التخصص

طبيعة
أ

آالت وتجهيزات

أ

إنتاج نباتي

أ

أ

إنتاج حيواني

حماية النباتات

أ

بيوكيمياء

أ

تربة وماء

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية

بيئة ومحيط
بيوتكنولوجيا
عموـ الغذاء

أ

بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية

أ

عمـ األحياء الدقيقة

أ

زراعة وبيئة

أ

أ

بيولوجيا جزيئية

أ

بيئة ومحيط

بيوتكنولوجيا الجرثومية

بيوتكنولوجيا نباتية وتحسيف النبات
الغذاء والتغذية وعمـ األمراض
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يعدل ممحق القرار رقم  756المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1607
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 1في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  24ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 213-84ّ
المتمـ،
 1984والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  756المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة قسنطينة  1في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر

تعدؿ ممحق القرار رقـ  756المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة قسنطينة 1في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  756المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة ّ ،1
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 1
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "

الميدان

الفرع

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية

التخصص

تربية النحل "مسؤوؿ عمى المنتوجات
النحل"

طبيعة

بيوكيمياء

إعالـ آلي حيوؼ

أ
أ

بيولوجيا خموية وجزيئية

أ

بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
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عمـ الحشرات

أ

عمـ المناعة

أ

عمـ الوراثة

بيئة ومحيط
بيوتكنولوجيا

أ

عمـ األحياء الدقيقة

أ

بيئة ومحيط

أ

أ

عمـ التسمـ

أ

بيوتكنولوجيا وجينات نباتية

أ

بيوتكنولوجيا غذائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل ممحق القرار رقم  757المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1608
المؤرخ في  06أكتوبر ّ ،2016
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15الحكومة،المعدؿ،
تعييف أعضاء
ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 09-09المؤرخ في ّ 7
ّ
المتضمف إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  757المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمةبعنواف جامعة الجمفة في ميداف " عموـ الطبيعة والحياة ".
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع براما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  14-13مارس .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  23-22أبريل .2015
يقــــرر

تعدؿ ممحق القرار رقـ  757المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى ّ
التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة الجمفة في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة".
يعدؿ ممحق القرار رقـ  757المؤرخ في  05أوت  ،2015طبقا لممحق هذا القرار.
المادة ّ : 2
كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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الميدان

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع

عموـ فالحية

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية

عمـ الغابات

التخصص

طبيعة
أ

إنتاج حيواني

أ

بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية

أ

بيولوجيا جزيئية

أ

أ

تربة وماء

أ

بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
عمـ الطفيميات

بيئة ومحيط
عموـ الغذاء

أ
أ

زراعة وبيئة

بيئة ومحيط

تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1610مؤرخ في  11أكتوبر 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذؼ يحدد مهاـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمه وسير ،السيما المادة  10منه،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  204-10المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق 9سبتمبر سنة 2010والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منه،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
يـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ 299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار الى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض طبقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  11أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
تبوف فتح هللا وهبي
بف سعيد دمحم
بوكروش عبد الرحماف
تاج الديف دمحم
درويش رمضاف
سعداوؼ عمي
سميماف محي الديف
خشيبة مصطفى
ماحي عبدالقادر
عميرؼ دمحم
 - 2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

مسعودؼ خالد
منصورؼ أدمحم
عبد النور أحمد
شاللي عبدالقادر
كرورؼ إيماف
بوقاسـ إسماعيل
بوجميدة أحمد

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوالي.
القطاع

ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

سمؾ األساتذة ذوؼ مصف االستاذية،
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الطمبة،
الطمبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن
مـؤرخ في  15أكتوبر  ،2016يكمل القرار رقم  945المؤرخ في  04أوت ،2016
قـرار رقـم ّ 1611
ّ
الدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو
تأىيل مؤسسات الّتعميم العالي لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15المؤرخ في 25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015واّلذؼالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التػنفيذؼ رقػـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافػق  17غشػت سنةالمتمـ ،السيما
 1998والمتعمق بالتػكويف في الدكتو ار وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامػعي،
ّ
المعدؿ و ّ
المادتيف  9و 113منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثاني عاـ  1424الموافق 23غشت سنػة 2003المتمـ،
المحدد لممهاـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة،
ّ
و ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30ينايػر سنة2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
واّلذؼ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في 9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
واّلذؼ ّ
يتضمف تأهيل مؤسسات التّعميـ العالي لمتّكويف
 وبموجب القرار رقـ القرار رقـ  945المؤرخ في  04أوت ،2016ّ
الدكتو ار وتنظيػـ التّأهيػل الجامعػي ومنحػه.
لمحصوؿ عمى شهادة ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يـقــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكػاـ المادتيف  9و 113مف المرسػوـ التنفيذؼ رقػـ  254-98المؤرخ في  17غشت سػنة
 ،1998المعدؿ والمتمـ ،المذكور أعال  ،يهػدؼ هػذا القػرار إلى تػأهيل مؤسسات التعميـ العالي اآلتي
ذكرها لمتكويف لمحصوؿ عمى شهادة الدكتو ار وتػنظيـ التأهيل الجامعي ومنحػه:

الجامعات :جامعة عنابة ،جامعة معسكر ،جامعة تيارت.

المادة  :2تح ّػدد قػائػمة التّخصصات المفػتوحة لمتّأهيل في ممحق هذا القرار.
ابتداء مػف تاريخ
المادة  :3يبقى التّأهيل الممنوح بموجػب هذا القرار سارؼ المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات
ة
إمضائه مػع التقيد بأحػكاـ المادتيف12و115مف المرسػوـ التنفيػذؼ رقـ254-98المؤرخ في 17أوت
 1998المذكور أعال .

كل فيػما
المادة  :4يكّمػف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء مؤسسات التّعميـ العالي المذكورة أعال ّ ،
يخصه ،بتنفيذ هػذا القرار.
المادة  :5يػنشر هػذا الػقػرار في النػشرة الرسػمية لمتعػميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  15أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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المتضمن
المـؤرخ في  15أكتوبر  2016يكمل القرار رقم  945المؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 1611
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
تأىيل جامعـة عنابة لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ
عمـ النفس.
عموـ اإلعالـ واالتصاؿ.
الرؼ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن
المـؤرخ في  15أكتوبر  2016يكمل القرار رقم  945المؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 1611
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
تأىيل جامعـة معسكر لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ
عموـ الطبيعة الطبيعة والحياة.

عموـ األرض والكوف.
الرياضيات.

الفيزياء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن
المـؤرخ في  15أكتوبر  2016يكمل القرار رقم  945المؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 1611
ّ
ّ

خصصات الّتاليـة:
تأىيل جامعـة تيارت لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ
العموـ البيطرية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1615مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
لقسـم البيولوجيــا بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة حسيبـة بن بوعمـي  -الشمـف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيػا بكمّية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
 ةالمؤرخ في  13جويمية ،2016
حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيػا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
حسيبة بف بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيػا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة
المادة ّ :2
بف بوعمي -الشمف ،وفةقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
كل فيما يخصه،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمفّ ،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحــق بالقــرار  1615المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
المجنة العممية لقسـم البيولوجيـا بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة حسيبـة بن بوعمـي  -الشمـف
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
عبابو عدة
1
رئيس القسـ
عاشور الطيب
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
صبايحية دمحم
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
سعدو دمحم
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
دريش الحاج
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
زيداف عزالدينية
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف جابر صالح
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوكبشة معمر
8
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1616مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
المجمس العممي لكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة حسيبـة بن بوعمـي -الشمـف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنةالمعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
2015و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف
 ةالمؤرخ في 13جويمية ،2016
بوعمي -الشمف ّ
يقــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادتيف 43و44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف
بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي-
المادة ّ :2
الشمف ،وفةقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
كل فيما يخصه،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمفّ ،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية
ممحـــق بالقــرار قـرار رقم  1616المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
ألعضاء المجمس العممي لكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة حسيبـة بن بوعمـي  -الشمـف
الصفـة
االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
سعيدؼ جماؿ
الماء والبيئة والتنمية المستدامة
عميد الكّمية
عشيط دمحم
نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
جرموف عبد القادر
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
دمحمؼ أحمد
رئيس قسـ البيولوجيا
عاشور الطيب
رئيس قسـ عموـ التغذية والتغذية البشرية
قويدرؼ دمحم
رئيس قسـ الجذع المشترؾ عموـ الطبيعة والحياة
روابحي عبد الجبار
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

أمزرت الجياللي
بف زرقة نور الديف أحمد
عبابو عدة

قوعيش مميكة
بمهادية دمحم عبد اإلله
بوطيبة عبد القادر
سعدود دمحم
ديممي بوراس عبد القادر
عالـ رشيدة
سعدؼ عبد القادر
ستي بف عمي
بمهوارؼ بف خدة
هوارؼ عبد القادر
مخطارؼ جماؿ الديف
عيشوني أحمد
صبايحية دمحم
قوجيل دمحم
عرباوؼ أمينة

رئيس قسـ العموـ الزراعية والبيوتكنولوجيا
رئيس قسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة
رئيس الّمجنة العممية لقسـ البيولوجيا

رئيس الّمجنة العممية لقسـ عموـ التغذية والتغذية البشرية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية والبيوتكنولوجيا
رئيس الّمجنة العممية لقسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التغذية والتغذية البشرية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التغذية والتغذية البشرية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ الزراعية والبيوتكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ الزراعية والبيوتكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1617مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
لقسـم الّمغــة الفرنسيــة بكّميـة الّمغــات األجنبيـة بجامعة حسيبـة بن بوعمـي -الشمـف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػػة الفرنسيػػة بكّمية الّمغػػات األجنبيػة بجامعة
 ةالمؤرخ في  13جواف ،2016
حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة الفرنسيػة بكّمية الّمغػات األجنبية بجامعة
حسيبة بف بوعمي -الشمف.
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػػة الفرنسيػػة بكّمية الّمغػػات األجنبيػة بجامعة حسيبة
المادة ّ :2
بف بوعمي -الشمف ،وفةقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
كل فيما يخصه،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمفّ ،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1617المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
لقسـم الّمغــة الفرنسيــة بكّميـة الّمغــات األجنبيــة بجامعة حسيبـة بن بوعمـي  -الشمـف
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
مخطار سعيدية نواؿ
1
رئيس القسـ
ميسوـ بف زياف حساف
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
آيت جيدة محند أمقراف
3
أستاذ محاضر قسـ "ب"
دبزة محفوظ
4
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
بوطيبة فاطمة الزهرة
5
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
مداف هجيرة
6
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
حسيف نعيمة
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بف عبورة وهيبة
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
طويل جياللي
9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1618مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
لقسـم الّمغــة اإلنجميزيــة بكّميـة الّمغــات األجنبيـة بجامعة حسيبـة بن بوعمـي  -الشمـف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة
 2001و
ّ
الشمف،المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
2003الذؼ ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػػة اإلنجميزيػة بكّمية الّمغػػات األجنبيػة بجامعة
 ةالمؤرخ في  09جواف ،2016
حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية الّمغػات األجنبية بجامعة
حسيبة بف بوعمي -الشمف.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػػة اإلنجميزيػةبكّمية الّمغػػات األجنبيػةبجامعةحسيبة
المادة ّ :2
بف بوعمي -الشمف ،وفةقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
كل فيما يخصه،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمفّ ،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار  1618المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
لقسـم الّمغــة اإلنجميزيــة بكّميـة الّمغــات األجنبيــة بجامعة حسيبـة بن بوعمـي  -الشمـف
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
عرابي مموكة
1
رئيس القسـ
عراب سمير
2
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
بوسنة ليمى
3
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
شعاؿ هوارية
4
أستاذ مساعد قسـ"أ"
مهدؼ الطيب
5
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
عالوة نورية
6
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بابو أمينة
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بوخمف فايزة
8
أستاذة مساعدة قسـ"ب"
ايدو نعيمة
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1619مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
المجمس العممي لكّميـة الّمغــات األجنبيـة بجامعة حسيبـة بن بوعمـي  -الشمـف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق 23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية الّمغػػات األجنبيػػة بجامعة حسيبة بف بوعمي-
 ةالمؤرخ في  04جويمية ،2016
الشمف ّ
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الّمغػػات األجنبيػػة بجامعة حسيبة بف
بوعمي -الشمف.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الرابع 2016

133

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الّمغػػات األجنبيػػة بجامعة حسيبة بف بوعمي-
المادة ّ :2
الشمف ،وفةقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
كل فيما يخصه،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمفّ ،
بتطبيق هذا الق ارر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحـــق بالقــرار رقم  1619مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
المجمس العممي لكّميـة الّمغــات األجنبيـة بجامعة حسيبـة بن بوعمـي  -الشمـف
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
آيت جيدة محند امقراف رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الّمغة الفرنسية
1
ّ
عميد الكّمية
 2سميماني الجمهورية
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
 3قسوؿ دمحم
نائبة العميد المكّمفة بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
 4ايدو نعيمة
رئيس قسـ الّمغة االنجميزية
 5عراب سمير
 6ميسوـ بف زياف حساف رئيس قسـ الّمغة الفرنسية
رئيسة المجنة العممية لقسـ الّمغة االنجميزية
 7عرابي مموكة
رئيسة المجنة العممية لقسـ الّمغة الفرنسية
 8مخطار سعيدية نواؿ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الّمغة الفرنسية
 9قيطارني دمحم
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 10مهدؼ الطيب
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 11طويل جياللي
مديرة مخبر بحث
 12قارة مصطفى ليمى
مسؤوؿ المكتبة
 13مخموؼ جماؿ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1620مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
لقسـم األدب العربــي بكّميـة اآلداب والفنــون بجامعة حسيبـة بن بوعمـي  -الشمـف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في 25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة
 2001و
ّ
الشمف،المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق23غشتسنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
الذؼ ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ األدب العربػ ػػي بكّمية اآلداب والفنػػوف بجامعة
 ةالمؤرخ في  23جواف ،2016
حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب العرب ػػي بكّمية اآلداب والفنػػوف بجامعة
حسيبة بف بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب العربػ ػػيبكّمية اآلداب والفنػػونبجامعةحسيبة بف
المادة ّ :2
بوعمي -الشمف ،وفةقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
كل فيما يخصه،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةحسيبة بف بوعمي -الشمفّ ،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحــق بالقــرار قـرار رقم  1620مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
المجنة العممية لقسـم األدب العربــي بكّميـة اآلداب والفنــون بجامعة حسيبـة بن بوعمـي  -الشمـف
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
عراب أحمد
1
رئيس القسـ
تواـ عبد هللا
2
أستاذ
توزاف عبد القادر
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
زغودة إسماعيل
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بكير سعيد
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
رخروخ عبد المجيد
6
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
بف عريبة راضية
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
فتوح محمود
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
دحماني دمحم
9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1621مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
لقسـم الّمغــة العربيــة بكّميـة اآلداب والفنــون بجامعة حسيبـة بن بوعمـي  -الشمـف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في 25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة
 2001و
ّ
الشمف،المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذؼ ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػػة العربيػػة بكّمية اآلداب والفنػػوف بجامعة
 ةالمؤرخ في  23جواف ،2016
حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػػة العربيػػة بكّمية اآلداب والفنػػوف بجامعة حسيبة بف
بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػػة العربيػػة بكّمية اآلداب والفنػػوف بجامعة حسيبة
المادة ّ :2
بف بوعمي -الشمف ،وفةقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
كل فيما يخصه،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمفّ ،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحــق بالقــرار رقم  1621مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
المجنة العممية لقسـم الّمغــة العربيــة بكّميـة اآلداب والفنــون بجامعة حسيبـة بن بوعمـي  -الشمـف
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بػوقػمرة عػمػر
1
رئيسة القسـ
دريػـ نػور الػديف
2
أستاذ
شارؼ عبد القادر
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
حاج هني مػحمد
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
قدور قطاوؼ لػخضر
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بوشاقور عمي
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بعداني عبد القادر
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
فالؽ عريوات يػمينة
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
سػحواج امػحمد
9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1622مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
المجمس العممي لكّميـة اآلداب والفنون بجامعة حسيبـة بن بوعمـي  -الشمـف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة
 2001و
ّ
الشمف،المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
حدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذيي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية اآلداب والفنوف بجامعة حسيبة بف بوعمي-
 ةالمؤرخ في  14سبتمبر ،2016
الشمف ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادتيف 43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والفنوف بجامعة حسيبة بف
بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والفنوف بجامعة حسيبة بف بوعمي-
المادة ّ :2
الشمف ،وفةقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
كل فيما يخصه،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمفّ ،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحـــق بالقــرار قـرار رقم  1622مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
لمجمس العممي لكّميـة اآلداب والفنــون بجامعة حسيبـة بن بوعمـي  -الشمـف

االسم والمقـب
توزاف عبد القادر
هاروف مجيد
زغودة إسماعيل
درقاوؼ مختار
دريـ نور الديف
تواـ عبد هللا
بوقمرة عمر
عراب أحمد
قدور قطاوؼ لخضر
حاج هني دمحم
رخروخ عبد المجيد
سحواج أدمحم
دحماني دمحم
عميش العربي
شارؼ عبد القادر
الخالدؼ عائشة

الصفـة
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ األدب العربي
ّ
عميد الكّمية
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيس قسـ الّمغة العربية
رئيس قسـ األدب العربي
رئيس المجنة العممية لقسـ الّمغة العربية
رئيس المجنة العممية لقسـ األدب العربي
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الّمغة العربية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الّمغة العربية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ األدب العربي
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1623مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الكيمياء العضوية الصناعية بكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتمـ،
والمتعمق بتنظيـ جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية الصناعية بكمية الكيمياء
 ةالمؤرخ في  04أفريل ،2016
بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف ّ
يقــــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية الصناعية بكمية الكيمياء
بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية الصناعية بكمية الكيمياء بجامعة
العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1623المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الكيمياء العضوية الصناعية بكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بف دراوة عبد العزيز
1
بف يحي الهوارؼ
رئيس القسـ
2
3
أستاذ
حجاؿ دمحم
أستاذ
بف عبد هللا الطيب
4
أستاذ
عادؿ عمي عثماف
5
6
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
بمقاضي دمحم
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
برقوؽ نادية
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
مباركي وسيمة
8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1624مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة المواد بكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتمـ،
والمتعمق بتنظيـ جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ هندسة المواد بكمية الكيمياء بجامعة العموـ
 ةالمؤرخ في  04أفريل ،2016
والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف ّ

يقــــّرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة المواد بكمية الكيمياء بجامعة العموـ
والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة المواد بكمية الكيمياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا
دمحم بوضياؼ -وهراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1624المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم ىندسة المواد بكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
بمخادـ فتيحة (ـ) مختارؼ
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
1
رئيس القسـ
بوهنت دمحم مصطفى
2
أستاذ
قاسيمي العربي
3
أستاذ
سالمي معيوؼ
4
أستاذة
حميدؼ فتيحة
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
عوينتي ليمى
6
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
بوكراع جالؿ السايح فتيحة
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بالؿ صميحة
8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  06جويمية 2014
يعدل القرار رقم 425
قـرار رقم  1625مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
ّ
المحدد لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الكيمياء بكمية الكيمياء
ّ
بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتمـ،
والمتعمق بتنظيـ جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  06جويمية  2014الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 425هندسة الكيمياء بكمية الكيمياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا بوهراف،
المؤرخ في  27ماؼ ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف رقـ 73
ّ
 -ة

يقــــّرر
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة الكيمياء بكمية
الكيمياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة الكيمياء بكمية الكيمياء بجامعة العموـ

والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

المحدد
المؤرخ في  06جويمية 2014
يعدل القرار رقم 425
ّ
ممحــق بالقـرار رقـم  1625المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الكيمياء بكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب
مرسمي أميف
بف عبد هللا بنرماس رشيدة
دباب عبد القادر
بف يونس حسيبة
خنيفي عائشة
بنعمة طاهر
هنوس دمحم
فرش صابرينة

الصفـة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  06جويمية 2014
يعدل القرار رقم 426
قـرار رقم  1626مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء الفيزيائية بكمية الكيمياء
ّ
بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتمـ،
والمتعمق بتنظيـ جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  06جويمية  2014الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 426الكيمياء الفيزيائية بكمية الكيمياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا بوهراف،
المؤرخ في  27ماؼ ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف رقـ 73
ّ
 -ة

يقــــّرر
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الفيزيائية بكمية
الكيمياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الفيزيائية بكمية الكيمياء بجامعة العموـ

والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

المحدد لمقائمة
المؤرخ في  06جويمية 2014
يعدل القرار رقم 426
ّ
ممحــق بالقـرار رقـم  1626المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء الفيزيائية بكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب
بف والي جياللي
كماؿ بف طيب
تشوار نور الديف
بكة أحمد
فاصمة اسمهاف
ماللي فاطمة الزهراء
بمقايد نريماف

الصفـة
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1627مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتمـ،
والمتعمق بتنظيـ جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الكيمياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم
 ةالمؤرخ في  14أفريل ،2016
بوضياؼ -وهراف ّ
يقــــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الكيمياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا
دمحم بوضياؼ -وهراف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الكيمياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم
بوضياؼ -وهراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف،
كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  1627المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
الصفـة
االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء الفيزيائية
بكة أحمد
ّ
عميد الكمية
قاسيمي العربي
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
بف حمو عبد هللا
نائبة العميد المكمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
مغربي رجاء
رئيسة قسـ هندسة الكيمياء
بنرماس بف عبد هللا رشيدة
رئيس قسـ هندسة المواد
بوهنت مصطفى
رئيس قسـ الكيمياء الفيزيائية
بف طيب كماؿ
رئيس قسـ الكيمياء العضوية الصناعية
بف يحي الهوارؼ
رئيسة قسـ التعميـ األساسي في الكيمياء
سمعاجي فوزية
رئيس المجنة العممية لقسـ هندسة الكيمياء
مرسمي أميف
رئيسة المجنة العممية لقسـ هندسة المواد
مختارؼ فتيحة
رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء الفيزيائية
بف والي الجياللي
رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية الصناعية
بف دراوة عبد العزيز
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ هندسة الكيمياء
بف منصور عبد الجميل
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ هندسة الكيمياء
خنيفي عائشة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ هندسة المواد
سالمي معيوؼ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ هندسة المواد
بحماني عبد هللا
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء الفيزيائية
تشوار نور الديف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء العضوية الصناعية
مهديد دمحم األميف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء العضوية الصناعية
عادؿ عمي عثماف
ّ
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

باؿ صميحة
زكارؼ مريـ
بف عبد هللا الطيب
بوبركة الزهرة
حجاؿ دمحم
دباب عبد القادر
حميدؼ فتيحة
بطاهر نور الديف
بمقاضي دمحم
غواص دمحم

ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1628مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عمم النفس بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مولود معمري -تيزي وزو

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  139-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
المؤرخ في  12أكتوبر  2011الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 683عمـ النفس بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تيزؼ وزو،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
 ةالمؤرخ في  24ماؼ ،2016
بجامعة مولود معمرؼ -تيزؼ وزو ّ
ــــرر
يــقــــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة مولود معمرؼ -تيزؼ وزو.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة مولود معمرؼ -تيزؼ وزو ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمرؼ -تيزؼ وزو ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ممحــق بالقـرار رقم  1628مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم عمم النفس بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مولود معمري -تيزي وزو
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1صرداوؼ نزيـ
رئيسة القسـ
 2زواني نزيهة
أستاذ
 3ميزاب ناصر
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
 4عزيرو سعاد
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
 5بوروبي رجاح فريدة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 6بوطابة فريد
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 7بف تونس الطاهر
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
 8بمحاج فروجة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 9حمامة كريـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد
المؤرخ في  06أفريل 2015
يعدل القرار رقم 153
ّ
قـرار رقم  1629مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة مولود معمري -تيزي وزو

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  139-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 153المؤرخ في  06أفريل  2015الذؼ ّ
ّ
لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة مولود معمرؼ بتيزؼ وزو،
المؤرخ في  13مارس ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة مولود معمرؼ-تيزؼ وزو رقـ ّ 176
 -ة

يقـــــرر
ّ
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ
السياسية بجامعة مولود معمرؼ -تيزؼ وزو.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة مولود معمرؼ-
المادة ّ :2
تيزؼ وزو ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمرؼ -تيزؼ وزو ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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المؤرخ في  06أفريل 2015
يعدل القرار رقم 153
ممحـــق بالقــرار رقم  1629المؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة مولود معمري -تيزي وزو
ّ
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ
رئيسة المجمس العممي لمكمية ،ممّثمة األساتذة ذوؼ
1
أمازوز لطيفة
ّ
2
عميد الكمية
اقمولي دمحم
3
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
يسعد حورية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
4
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نصير رفيق
رئيس قسـ الحقوؽ
5
زرورو ناصر
6
رئيس قسـ العموـ السياسية
حمداني لونيس
رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ
7
بوبشير محند أمقراف
8
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية
بغزوز أوعمر
ممّثمة األساتذة ذوؼ
9
مصف األستاذية عف قسـ العموـ السياسية
عكاش فضيمة
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ السياسية
 10بف يوسف نبيمة
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 11محمبي مراد
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 12أورمديني شعباف
مدير مخبر
 13جبالي واعمر
مدير مخبر
 14قيس شريف
مسؤوؿ المكتبة
 15ايدرنموش نبيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  06أفريل 2015
يعدل القرار رقم 161
قـرار رقم  1630مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة مولود معمري -تيزي وزو
ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  139-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 161المؤرخ في  06أفريل  2015الذؼ ّ
ّ
لكمية الطب بجامعة مولود معمرؼ بتيزؼ وزو،
المؤرخ في  13مارس ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة مولود معمرؼ-تيزؼ وزو رقـ ّ 176
 ةيقـــــرر
ّ
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة مولود
معمرؼ -تيزؼ وزو.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة مولود معمرؼ -تيزؼ وزو ،وفقا
المادة ّ :2
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمرؼ -تيزؼ وزو ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

المؤرخ في  06أفريل 2015
يعدل القرار رقم 161
ممحـــق بالقــرار رقم  1630مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة مولود معمري -تيزي وزو
ّ
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الطب
 1زيرؼ عباس
عميد الكمية
 2صالح منصور عبد هللا
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
 3حبارؾ مزياف
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
 4بمعبيود بوعالـ
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الطب
 5سالح عبد الحفيع
رئيسة قسـ طب األسناف
 6محانؾ نفيسة (ـ) حنوتي
 7مامو مرزوؽ
رئيس قسـ الصيدلة
رئيس المجنة العممية لقسـ الطب
 8بوضياؼ الحاج
ممثّل األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الصيدلة
 9عيرش الهادؼ
ممّثمة األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ طب األسناف
 10أبتروف فضيمة (ـ) أمنوش
 11آيت عيسى نادية (ـ) لعقابي ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
 12معزوزؼ عقيمة (ـ) حناب
مسؤوؿ المكتبة
 13ادير عمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  06أفريل 2015
يعدل القرار رقم 162
قـرار رقم  1631مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الطب بكمية الطب بجامعة مولود معمري -تيزي وزو
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  139-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 162المؤرخ في  06أفريل  2015الذؼ ّ
ّ
الطب بكمية الطب بجامعة مولود معمرؼ بتيزؼ وزو،
المؤرخ في  13مارس ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة مولود معمرؼ-تيزؼ وزو رقـ ّ 176
 ةالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــرر
ّ
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب
بجامعة مولود معمرؼ -تيزؼ وزو.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة مولود معمرؼ -تيزؼ
وزو ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مولود معمرؼ -تيزؼ وزو ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

المؤرخ في  06أفريل 2015
يعدل القرار رقم 162
ممحــق بالقـرار رقم  1631مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الطب بكمية الطب بجامعة مولود معمري -تيزي وزو
ّ
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
رئيس المجنة العممية لمقسـ
بوضياؼ الحاج
1
رئيس القسـ
سالح عبد الحفيع
2
ممّثمة عف األساتذة
بف سراؼ فاطمة الزهراء
3
ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ"
برشيش نسيمة (ـ) عاشور
4
ممّثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ"
زيرؼ نادية (ـ) بف سعدؼ
5
ممثّل عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"
بمعسمة ناصر
6
ممثّل عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"
سميماني يزيد
7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1632مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
لقسـم عمـوم الطبيعـة والحيـاة بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في 25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001و
المتضمف إنشاء جامعة أدرار ،الم ّ
عدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكّمية العموـ والتكنولوجيا
 ةالمؤرخ في  08ديسمبر،2015
بجامعة أحمػد د اريػة – أدرار
ّ
يقــــرر
ّ
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المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكّمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمّية العموـ والتكنولوجيا
المادة ّ :2

بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،وفةقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصه ،بتطبيق
هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحــق بالقــرار قرار رقم  1632مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي ّ
المجنة العممية لقسـم عمـوم الطبيعـة والحيـاة بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ مساعد قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
بوعاللة ادمحم
1
رئيس القسـ
سيد اعمر أحمد
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عربوش فضيل
3
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
عربوش حميمة السعدية
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عربوش رفيق
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أبختي عبد القادر
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
ايدا سالـ
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
فندوقومة عمر
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1633مؤرخ في  17أكتوبر ّ ،2016
المجمس العممي لكّميـة العمـوم والتكنولوجيــا بجامعـة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة أحمػد د اريػة –
 ةالمؤرخ في  31جانفي ،2016
أدرار
ّ
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يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادتيف 43و44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة أحمػد د اريػة-
أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة أحمػد د اريػة -
المادة ّ :2
أدرار ،وفةقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصه ،بتطبيق
هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحـــق بالقـــرار رقم  1633مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار

الرقم

االسم والمقـب

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

سيد اعمر أحمد
جعفارؼ ادريس
تيقريف رشيد
مانع سعدالديف
ماموني التوهامي
بوعاللة ادمحم
جعفارؼ ادريس
تيقريف رشيد
عماروش محند
بف عطيممة عمي
بف طوبة السعيد
عمرؼ دمحم

1
2
3
4
5
6
7

األستاذ طـاىر حجـار

الصفـة

حمودة مسعود
ادجرفور نورالديف
قادرؼ ياسر
قموـ سميماف
بوسعيد دمحم
موالؼ عمي عمي
شراقي دمحم األميف

عميد الكّمية
نائب العميد المكمف بالبيداغوجيا
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي
رئيس قسـ عموـ المادة
رئيس قسـ المحروقات والطاقات المتجددة
رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي

خالفي حميد
سميماني سعيد
حجاج قاسيـ
ادجرفور نور الديف

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التكنولوجيا
ّ

رئيس قسـ عموـ الطبيعة والحياة
رئيس قسـ العموـ والتكنولوجيا
رئيس الّمجنة العممية لقسـ عموـ المادة
رئيس الّمجنة العممية لقسـ المحروقات والطاقات المتجددة
رئيس الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
رئيس الّمجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة
رئيس الّمجنة العممية لقسـ العموـ والتكنولوجيا
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ المادة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ المادة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ المحروقات والطاقات المتجددة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ المحروقات والطاقات المتجددة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ والتكنولوجيا
ّ
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قـرار رقم  1634مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء
المجمس العممي لممركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف -ميمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذؼ يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسير ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  204 -08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008والمتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 755المؤرخ في  05أكتوبر  2013الذؼ ّ
ّ
المعدؿ،
لممركز الجامعي بميمة،
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة المؤرخ في
 ة 13جويمية ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  18مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299- 05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة ،كل
فيما يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقـرار رقم  1634مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء
المجمس العممي لممركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف -ميـمة

االسم والمقـب

الصفـة

شماـ عبد الوهاب

مدير المركز الجامعي ،رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي

زالقي دمحم

التدرج والتّكويف المتواصل والشهادات
مدير مساعد مكّمف بالدراسات في ّ

يحي عبد الوهاب

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ما بعد ّ

حمرؼ نصر الديف
كموخ سامي

مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ
مدير معهد العموـ والتكنولوجيا

بوطالعة دمحم

مدير معهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

األطرش رابح

مدير معهد اآلداب والمغات
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8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

مطاطمة نور الديف

رئيس المجمس العممي لمعهد العموـ والتكنولوجيا

حراؽ مصباح

رئيس المجمس العممي لمعهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

مساعدية لزهر

رئيس المجمس العممي لمعهد اآلداب والمغات

شباح دمحم

ممثّل أساتذة معهد العموـ والتكنولوجيا

عقوف شراؼ

ممثّل أساتذة معهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

لدرع دمحم

ممثّل أساتذة معهد العموـ والتكنولوجيا

بوسالـ أبو بكر

ممثّل أساتذة معهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

مودع سميماف

ممثّل أساتذة معهد اآلداب والمغات

صالحي صالح

أستاذ بجامعة فرحات عباس – سطيف 1

كورتل فريد

أستاذ بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة

عبد هللا بف صالح

مسؤوؿ المكتبة المركزية

عامر رضا
لقاف ابراهيـ

ممثّل أساتذة معهد اآلداب والمغات
ممثّل عف األساتذة المساعديف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  17أكتوبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة تبسـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـوالبحث العممي،
العالي
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  84/95المؤرخ في  22مارس سنة  ،1995المتضمف إنشاء الديواف الوطنيلمخدمات الجامعية وتنظيمه وعممه ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ  312/03المؤرخ في  14سبتمبر سنة
،2003
 بمقتضى القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخ في  17فيفرؼ سنة  ،2016يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة لها ومشتمالتها،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  07أكتوبػر سنة  ،2016المتضمف تزكية أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية مفطرؼ الفروع النقابية لإلتحد العاـ لمعماؿ الجزائرييف لدػ مديرية الخدمات الجامعية تبسة،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  07أكتوبػر سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػمديرية الخدمات الجامعية تبسة،
يقـــــرر
ّ
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المادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية تبسة،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون:
 –01منصور عبد القادر،
 –04مساعدية صالح،
 –07عمراني شوقي،

األعضاء اإلضافيون:

 –01نويرؼ عبد المالؾ،

 –02ثابت أشرؼ،
 –05لميطة السعيد،

 –03لموشي عيسى،
 –06ميزاب فاروؽ،

 –02حسناوؼ الطاهر،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى هذا القرار.
المادة  :4يكمف السيد مديػر الخدمات الجامعية تبسة ،بتنفيذ هذا القرار ،الذؼ سينشر في النشػرة الرسمية لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  17أكتوبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي ادمحم دمحم صالح الدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1635مؤرخ في  20أكتوبر  ،2016يتضمن
إنشاء األقسام المكونة لممدرسة العميا لألساتذة بورقمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  184-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بورقمة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا ،السيما المادة  41منه،

يــقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  41مػف المرسػوـ التنفيػذؼ رقػـ  176-16المػؤرخ فػي  9رمضػاف عػاـ 1437

المواف ػػق  14يوني ػػو س ػػنة  ،2016والم ػػذكور أع ػػال  ،يه ػػدؼ ه ػػذا القػ ػرار إل ػػى إنشػ ػػاء األقسػ ػػاـ المكونػ ػػة
لممدرسة العميا لألساتذة بورقمة.
المادة  :2تنشأ لدػ المدرسة العميا لألساتذة بورقمة – األقساـ التالية:
قسـ
قسـ
قسـ
قسـ

العموـ الطبيعية،
العموـ الدقيقة،
المغات األجنبية،
األدب العربي.
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المادة  :3يكمف كل مف السا دة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  20أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1636مؤرخ في  29أكتوبر  ،2016يتضمن إنشاء لجنة وطنية
لإلشراف ومتابعة تنفيذ برنامج المرافقة البيداغوجية لفائدة األستاذ الباحث
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  188-90المؤرخ في أوؿ ذؼ الحجة عاـ  1410الموافق  23يونيو سنة  ،1990الذؼيحدد هياكل اإلدارة المركزية وأجهزتها في الو ازرات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  231-10المؤرخ في  23شعباف عاـ  1431الموافق  2أكتوبر سنة ،2010والمتضمف القانوف األساسي لطالب الدكتو ار ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  932المؤرخ في  28يوليو سنة  ،2016الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المرافقة البيداغوجيةلفائدة األستاذ الباحث حديث التوظيف.
يـقـــرر
المادة األولى :تنشأ لدػ وزير التعميـ العالي والبحث العممي لجنة وطنية لإلشراؼ ومتابعة تنفيذ برناما المرافقة
البيداغوجية لفائدة األستاذ الباحث ،وتدعى في صمب النص "المجنة الوطنية".
المادة  : 2تتكفل المجنة الوطنية بضماف السير الحسف لخاليا متابعة برناما المرافقة البيداغوجية لفائدة األستاذ
الباحث حديث التوظيف والموضوعة لدػ مؤسسات التعميـ العالي.
وبهذا الصدد تكمف ،بما يأتي:
السهر عمى تنظيـ وتأطير ومرافقة الخاليا المكمفة بضماف ومتابعة البرناما الوطني لمتعميـ البيداغوجي
تماشيا ومبادغ اليقظة البيداغوجية،
تنسيق ومواءمة ومتابعة جميع األنشطة المتعمقة بالتكويف البيداغوجي لألستاذ الباحث،
التقييـ الدورؼ لمنظومة التكويف المستمر لألستاذ الباحث وطالب الدكتو ار الموضوعة لدػ مؤسسات
التعميـ العالي،
إنشاء شبكة وطنية لممكونيف مف أجل تشجيع كل عممية تبادؿ الخبرات في الموارد البشرية،
إنشاء أرضية وطنية لمتكويف البيداغوجي عف بعد،
االندماج في الشبكة الدولية لمبيداغوجيا ،واالندماج و/أو تطوير أؼ نظاـ تكويف بيداغوجي ذؼ قيمة
مضافة عالية لمتعميـ العالي،
تشجيع معيار تأثير نشاط الخاليا في تكويف األستاذ الباحث مف خالؿ عالقة السبب والنتيجة بيف عممية
تكويف األستاذ الباحث ونتيجة تكويف الطالب،
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صياغة و/أو تحييف كل نظاـ تكويني أولي أو مستمر لفائدة األستاذ الباحث وطالب الدكتو ار ،
تحييف دليل الموارد البشرية والهيئات أو المؤسسات المتخصصة في تكويف وتطوير اليقظة البيداغوجية
في مجاؿ التكويف والتعميمية البيداغوجية.
كما تتكفل بتنظيـ التكويف البيداغوجي لطالب الدكتو ار .
المادة  :3تتشكل المجنة الوطنية ،كما يأتي:
ممثل عف وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،
رؤساء الندوات الجهوية لمجامعات ،
المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العاليف،
المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي،
مدير الشبكات وأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ الجامعية،
مدير الموارد البشرية،
رئيس لجنة وضع نظاـ لضماف الجودة في قطاع التعميـ العالي والبحث العممي،
رئيس المجنة الوطنية لتقييـ المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والمهني ومؤسسات التعميـ
العالي األخرػ،
مديرة برناما دعـ السياسة القطاعية في مجاؿ التعميـ العالي والبحث العممي ،خبيرة،
رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف،
خبيريف ( )2معترؼ بهما في اإلصالح الجامعي،
خبيريف ( )2معترؼ بهما في التعميمية البيداغوجية،
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الوطنية في الممحق المرفق بهذا القرار.
المادة  :4تعد المجنة الوطنية نظامها الداخمي خالؿ اجتماعها األوؿ ،كما تنتخب نائبا لمرئيس وأمينا لها لمدة
ثالث ) (3سنوات.
المادة  :5يمكف المجنة الوطنية دعوة أؼ شخص ذؼ كفاءة مؤكدة لمساعدتها في أشغالها.
المادة  :6تجتمع المجنة الوطنية بناء عمى دعوة مف رئيسها الذؼ يحدد جدوؿ األعماؿ ،كما يمكنها أف تجتمع
المادة
المادة
المادة
المادة

بطمب مف رؤساء الندوات الجهوية لمجامعات.
 :7تتوج أشغاؿ المجنة الوطنية بمحاضر وتدوف في سجل مرقـ ومؤشر عميه يوقعه رئيس المجنة الوطنية
ويوضع في أمانة المجنة ،وترسل نسخة منه إلى الوزير المكمف بالتعميـ العالي.
 :8تتكفل المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف بضماف أمانة المجنة الوطنية.
 :9تسجل مصاريف سير المجنة الوطنية في ميزانية تسيير اإلدارة المركزية لو ازرة التعميـ العالي والبحث
العممي.
 :10يكمف األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي بتنفيذ هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  29أكتوبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق لمقرار رقم  1636المؤرخ في  29أكتوبر  ،2016المتضمن إنشاء لجنة وطنية
لإلشراف ومتابعة تنفيذ برنامج المرافقة البيداغوجية لفائدة األستاذ الباحث
الييئة المستخدمة /الوظيفة
الرقم االسم والمقب
ممثل عف وزير التعميـ العالي والبحث العممي /رئيسا
 1بدارؼ كماؿ
رئيس الندوة الجهوية لمجامعات وسط /عضوا
 2عبادلية دمحم طاهر
رئيس الندوة الجهوية لمجامعات شرؽ /عضوا
 3لطرش دمحم لهادؼ
رئيس الندوة الجهوية لمجامعات غرب /عضوا
 4شاهد العربي
المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف/و.ت.ع.ب.ع  /عضوا
 5غوالي نورالديف
المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي  /و.ت.ع.ب.ع  /عضوا
 6أوراغ حفيع
مدير الشبكات وأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ الجامعية  /و.ت.ع.ب.ع  /عضوا
 7مستغانمي ادمحم
مدير الموارد البشرية  /و.ت.ع.ب.ع  /عضوا
 8داودؼ أمير قاسـ
رئيس لجنة وضع نظاـ لضماف الجودة في قطاع ت.ع.ب.ع  /عضوا
 9بكوش صادؽ
 10باقي أرسالف شكيب رئيس المجنة الوطنية لتقييـ المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والثقافي والمهني ومؤسسات
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

بف برنو أمينة
بوزيت دمحم
بوفندؼ توفيق
سنوسي دمحم
عراب كريـ
كالة مهدؼ
شناف مسعود
كاديؾ جماؿ
مجاود دمحم
بوطالبي بف جدو
راسمال آسيا
عوامر فتيحة
كرتل فريد
حميداتو عمي
غالـ هللا دمحم
ميموني مصطفي
حرز هللا عبد الكريـ
بوخديمي جماؿ

التعميـ العالي األخرػ  /عضوا

مديرة برناما دعـ السياسة القطاعية في مجاؿ ت.ع.ب.ع  /خبيرة  /عضوا

جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا ،رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية عموـ و تكنولوجيا  /عضوا

جامعة قسنطينة  ،1رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية عموـ المادة  /عضوا
جامعة وهراف  ،1رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية رياضيات واعالـ ألي /عضوا
جامعة بومرداس ،رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية عموـ الطبيعة والحياة  /عضوا
جامعة باتنة  ،2رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية عموـ األرض والكوف  /عضوا
جامعة الجزائر  ،3رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية حقوؽ وعموـ سياسية  /عضوا
جامعة المدية ،رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية أدب ولغات أجنبية  /عضوا
جامعة سيدؼ بمعباس ،رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية عموـ إنسانية واجتماعية  /عضوا

جامعة الجزائر ،3رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية عموـ وتكنولوجية التربية البدنية والرياضية /عضوا

جامعة وهراف  ،1رئيسة المجنة البيداغوجية الوطنية فنوف  /عضوا
جامعة بجاية ،رئيسة المجنة البيداغوجية الوطنية لغات وثقافة أمازيغية  /عضوا

جامعة سكيكدة ،رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية /عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية  /عضوا

جامعة البميدة  ،2رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية  /لغة وأدب عربي  /عضوا
خبير في اإلصالح الجامعي /عضوا
جامعة مستغانـ ،خبير في التعميمية البيداغوجية  /عضوا
خبير في اإلصالح الجامعي /عضوا
جامعة الجزائر  ،2خبير في التعميمية البيداغوجية /عضوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1637مؤرخ في  29أكتوبر  ،2016يعدل القرار رقم  10المؤرخ في  18جانفي  2014الذي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المعدؿ،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  398-11م ػػؤرخ ف ػػي  28ذؼ الحج ػػة ع ػػاـ  1432المواف ػػق  24ن ػػوفمبر س ػػنة ،2011الذؼ يحدد مهاـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيمها وسيرها ،السيما المادة  8منه،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  97-12مؤرخ في  8ربيع الثاني عاـ  1433الموافق أوؿ مارس سنة ،2012والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  10المؤرخ في  18جانفي  ،2014الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيهالوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة ،المعدؿ،
يـقـــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  10المؤرخ في  18جانفي  ،2014المعدؿ ،والمذكور أعال ،
كما يأتي:
" المادة األولى(............................... :بدوف تغيير)...............................
يعيف بصفتهـ أعضاء في مجمس توجيه الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة
األشخاص اآلتية أسماؤهـ:
السيدات والسادة:
تومي ذهبي
حميدؼ عبد المؤمف
زيف منير
غوالي نور الديف
حاميسي بمقاسـ
تازكة حميدة
وناس سعيدة

ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،
ممثل وزير الدفاع الوطني،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
رئػػيس المجنػػة المشػػتركة بػػيف القطاعػػات لترقيػػة البحػػث العممػػي والتقنػػي وبرمجتػػه
وتقويمه في مجاالت العموـ األساسية،
ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،
ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة".

المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  29أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1638مؤرخ في  29أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  213-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمف تحويل المدرسة المدرسة المتعددة العموـ لمهندسة المعمارية والعمراف إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منه،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  24مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة العموـ لمهندسة المعمارية والعمراف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة العموـ لمهندسة المعمارية والعمراف طبقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ

حـرر بالجزائر في  29أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران.

 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
 ايت زاؼ عبد الحكيـ لونيس دمحم حمدؼ مصطفى سمسوـ عائشة بف ساسي قدور فنوح دمحم عبدالكريـ مصطفى بعوش فتيحة ليمى دحماني نواؿ جندر ايت عيسى رشيدة -لوبارؼ اماؿ

الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

 - 2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب
 سي يوسف يوسف حاالت كاتيا بوزيد فريد مقراني مراد سفاؽ كافية بوعقل دمحم خميل بوعتو ليديا -حطاب أشرؼ

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثمة الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.
ممثمة الوزير المكمف الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ.
ممثمة الوزير المكمف بالثقافة،
ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،
ممثمة الوزير المكمف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية.
القطاع
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب

عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية،
عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عف األساتذة المشاركيف،
عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات،
عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات،
عف الطمبة،
عف الطمبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1639مؤرخ في  29اكتوبر  2016يعدل القرار رقم  1220المؤرخ في  7ديسمبر سنة 2015
يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميم العالي والبحث العممي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  232-51المؤرخ في  2ذؼ الحجة عاـ  5341الموافق  51سبتمبر سنة ،2151المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  22-54المؤرخ في  53ربيع األوؿ سنة  5343الموافق  41يناير  2154الذؼيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  5221المؤرخ في  21صفر عاـ  5342الموافق  2ديسمبر سنة  2151المتضمف تحديدتشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
يـقــــــرر

المادة األولى :تعدؿ المادة  2مف القرار رقـ  5221المؤرخ في  2ديسمبر سنة  2151المذكور أعال  ،كما يأتي:
"المادة  :2تتشكل المجنة القطاعية لمصفقات لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي مف:
(....................................بدوف تغيير)....................................

 عف ممثمي القطاع المعني:
 .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................عضوا مستخمفا
 السيدة بف موسى أماؿ(..............................الباقي بدون تغيير)....................................
المادة  :3ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حـرر بالجزائر في  29أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1640مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016يعدل القرار رقم  542المؤرخ في  02جوان 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  376-12المؤرخ في  13ذؼ الحجة عاـ  1433الموافق  29أكتوبر سنة 2012والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوهراف إلى مدرسة وطنية متعددة
التقنيات بوهراف،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  09رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرس ػ ػة العميا ،السيمػا المػػادة  24من ػػه،
 وبمقتضى القرار رقـ  542المؤرخ في  02جواف  2016الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهراف.
يقـــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  542المؤرخ في  02جواف  ،2016والمذكور أعال  ،في الجدوؿ
الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ

حـرر بالجزائر في  30أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
شاهد العربي
 سعدود دمحم سميماني ارزقي طويل عبدالقادر عثماني يحي بممقداد جميمة اوشاف مجيد بف براهيـ رحمونة عمي إسماعيل فاطمة الزهراء بويعقوب صالح الديف مجقاف حورية (ـ) محيو - 2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب
مهور بف شناف حميمة
مولي دمحم
شقاؽ مصطفي
مختار هوارية حناف
دايرؼ مصطفى
بتاج خالد
بيدؼ عمي
عمىي مهرؼ مولود
عباسي ميمود

الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المهنييف،
ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
ممثمة الوزير المكمف بو ازرة األشغاؿ العمومية والنقل،
ممثل الوزير المكمف بو ازرة الطاقة،
ممثمة الوزير المكمف بو ازرة الموارد المائية والبيئة،
ممثمة الوزير المكمف بو ازرة الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة.

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
سمؾ األساتذة لقسـ الفيزياء والكيمياء،
سمؾ األساتذة لقسـ الهندسة المدنية،
سمؾ األساتذة لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي،
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
الموظفيف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات،
الموظفيف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات،
الطمبة،
الطمبة.

ممثمة منتخبة عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثمة منتخبة عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1641مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016يحدد دفتر شروط
تسميم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  156-66المؤرخ في  18صفر عاـ  1386الموافق  8يونيو سنة  1966والمتضمف قانوفالمتمـ،
العقوبات،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى األمر رقـ  58 -75المؤرخ في  20رمضاف عاـ  1395الموافق  26سبتمبر سنة  1975والمتضمفالمتمـ،
القانوف المدني،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى األمر رقـ  59-75المؤرخ في 20رمضاف عاـ  1395الموافق  26سبتمبر سنة  1975والمتضمفالمتمـ،
القانوف التجارؼ،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والمتضمفالمتمـ ،السيما المادة  43مكرر 1منه،
القانوف التوجيهي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ الموافق  30يناير سنة  2013الذؼيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار المؤرخ في  14جمادؼ الثانية عاـ  1429الموافق  18يونيو سنة  2008الذؼ يحدد دفترشروط تسميـ رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي،
يــــقـــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  43مكرر 1مف القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ 1419

المتمـ والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد دفتر
الموافق  4أبريل سنة ،1999
ّ
المعدؿ و ّ
شروط تسميـ رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي ،وتدعى في صمب النص "مؤسسة خاصة".
عامة
الفصل ّ
األول :أحكام ّ
المادة  : 2يهدؼ دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والقواعد العامة إلنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
وسيرها.
المادة  :3تسّمـ رخصة إنشاء مؤسسة خاصة عمى مرحمتيف:

تسّمـ رخصة مؤقتة إلنشاء مؤسسة خاصة بعد استيفاء الشروط المذكورة في دفتر الشروط هذا ،بناء
تعد المجنة الو ازرية المذكورة في المادة  11مف هذا القرار.
عمى تقرير تقييمي ّ
تسّمـ رخصة نهائية إثر إنهاء طور تكويف كامل بناء عمى تقرير تقييمي ومراقبة لفترة التكويف المعني
تنجز هيئة المراقبة المذكورة في المادة  44مف هذا القرار.
يخص التقييـ الجوانب البيداغوجية واإلدارية لمتكويف الذؼ تضمنه المؤسسة الخاصة.
المادة  :4تتكفل المجنة الو ازرية المكمفة بدراسة طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي بالمتابعة
والمراقبة والتقييـ المذكوريف في المادة  3أعال .
المادة  :5ال تسّمـ رخصة إنشاء مؤسسة خاصة إالّ لممؤسسة األـ وينبغي عمى ممحقاتها و/أو فروعها الحصوؿ
أيضا عمى رخصة اإلنشاء بنفس األشكاؿ وبنفس الشروط.
تبيف رخصة إنشاء المؤسسة الخاصة لمتكويف العالي ميداف أو مياديف التكويف والشعبة أو الشعب
المادة ّ :6
والتخصص أو التخصصات والشهادة أو الشهادات التي ُسّممت مف أجمها.
المرخص لها
ينشر الوزير المكمف بالتعميـ العالي بداية كل دخوؿ جامعي قائمة المؤسسات الخاصة
ّ
درسة.
الم ّ
بضماف تكويف عاؿ وقائمة التخصصات ُ
المادة  :7يخضع كل تعديل ألحدػ العناصر األساسية التي ّأدت إلى تسميـ رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف
العالي إلى موافقة مسبقة لموزير المكمف بالتعميـ العالي.
المادة  :8تطبيقا ألحكاـ المادة  43مكرر 3مف القانوف رقـ  05-99المؤرخ في 18ذؼ الحجة عاـ 1419
المتمـ والمذكور أعال  ،يخضع إنشاء مؤسسة خاصة أجنبية
الموافق  4أبريل سنة ،1999
ّ
المعدؿ و ّ
لمتكويف العالي إلى اتفاؽ ثنائي مصادؽ عميه بيف الحكومة الجزائرية وحكومة البمد المعني.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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الفصل الثاني :إجراءات وشروط تسميم الرخصة
المادة  :9عالوة عمى الشروط الواردة في المادة  43مكرر 1مف القانوف رقـ  05-99المؤرخ في 18ذؼ الحجة
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يجب أف يحتوؼ ممف تسميـ
عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة ،1999
ّ
المعدؿ و ّ
رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي في نسختيه الورقية والرقمية عمى الوثائق التالية:
 دفتر الشروط هذا ّموقع ومؤشر عميه مف قبل مسؤوؿ المؤسسة الخاصة،
 نسخة عف القانوف األساسي لممؤسسة الخاصة،
سجل تجارؼ مخصص حصريا لنشاطات التعميـ والتكويف العالييف،
 نسخة عف ّ
 نسخة عف السيرة الذاتية لممسؤوؿ البيداغوجي لممؤسسة الخاصة،
 عرض التكويف المقترح طبقا لنموذج و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي،
 عرض عف إمكانيات التأطير البيداغوجي واالدارؼ والتجهيزات البيداغوجية والعممية،
 تعدادات الطمبة المتوقعة،
 محضر مطابقة لممقاييس المحددة مف قبل مصالح النظافة واألمف،
 شهادة مطابقة تسممها مصمحة العمراف،
 شهادة تأميف المؤسسة الخاصة،
 شهادة الممكية العقارية أو شهادة اإليجار،
 شهادة الجنسية الجزائرية لمدير المؤسسة الخاصة وشهاداته الجامعية وتجربته المهنية في مجاؿ التكويف
العالي،
السوابق العدلية لمدير المؤسسة الخاصة.
 مستخرج عف صحيفة ّ
 يحدد نموذج طمب رخصة انشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي طبقا لمنموذج رقـ ( )1الممحق بهذا القرار.
المكونة لممف طمب
المادة  :10تضمف مصالح المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف ،الفحص االدارؼ لموثائق
ّ
رخصة إنشاء مؤسسة خاصة أثناء إيداعه ،عمى إثر هذا الفحص ،يسمـ وصل إيداع الممف.
المادة  :11تنشأ لجنة و ازرية تكمف بدراسة طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي.
تستعيف المجنة في أشغالها بمجنتيف فرعيتيف ،تتكفل إحداهما بتقييـ وفحص عروض التكويف لممؤسسات
الخاصة ،وتتكفل المجنة األخرػ بإجراء معاينات ميدانية في عيف المكاف لهذ المؤسسات.
تحدد تشكيمة المجنة الو ازرية والمجنتيف الفرعيتيف بقرار مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي.
المادة  :12تفصل المجنة الو ازرية المكمفة بدراسة طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة خالؿ أجل ال يتعدػ ثالثة
( )3أشهر التي تمي تاريخ تسميـ وصل االيداع.
المادة  :13تتداوؿ المجنة عمى أساس دراسة ممف طمب تسميـ رخصة إنشاء مؤسسة خاصة وعمى أساس
محاضر المجنتيف الفرعيتيف المذكورتيف في المادة  11أعال .
ال تصح مداوالت المجنة إالّ بحضور ثمثي ( )3/2أعضائها.
المادة  :14في حالة رفض ممف طمب تسميـ رخصة إنشاء مؤسسة خاصة مف طرؼ المجنة المكمفة بدراسة
طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة ،يعمل هذا الرفض ويبّم كتابيا لمشخص المعنوؼ المؤهل لتمثيل
المؤسسة الخاصة.
يمكف الشخص المعنوؼ المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة ،إيداع طعف لدػ الوزير المكمف بالتعميـ العالي
في أجل ثالثيف ( )30يوما ابتداء مف تاريخ تبمي الرفض ويتـ الفصل في هذا الطعف خالؿ ثالثيف
( )30يوما الموالية إليداع الطعف.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الرابع 2016

161

المادة

المادة
المادة
المادة

الفصل الثالث :تنظيم المؤسسة الخاصة لمتكوين العالي
 :15يمكف أن تأخذ المؤسسة الخاصة شكل جامعة عندما تضمف تكوينات متعددة التخصصات مع احتراـ
شروط التأطير البيداغوجي واإلدارؼ ،وتوّفر الهياكل والتجهيزات العممية المالئمة.
ويمكف أن تأخذ المؤسسة الخاصة شكل مدرسة أو معهد عندما تضمف تكوينا متخصصا.
 :16يمكف المؤسسة الخاصة األـ إنشاء ممحقات و/أو فروع ويخضع إنشاء الممحقات و/أو الفروع لنفس
شروط وأشكاؿ إنشاء شروط المؤسسة األـ.
 :17ال تسمـ رخصة إنشاء الممحقات و/أو الفروع إالّ بعد حصوؿ المؤسسة األـ عمى الرخصة النهائية.
 : 18إضافة إلى الهياكل االدارية  ،يجب عمى المؤسسة الخاصة أف تشمل في تنظيمها هيآت بيداغوجية

تتكفل بالتنظيـ البيداغوجي والتعميـ ،لمتكفل بالمشاكل المرتبطة بػالدراسات واالمتحانات والتقييـ والتدرج
والتربصات والتكويف المتواصل وكذا تمؾ المرتبطة بالبحث واالبتكار وتطوير تكنولوجيات اإلعالـ
واالتصاؿ.
المادة  :19يمكف المؤسسة ضماف خدمات ايواء واطعاـ ونقل الطمبة الذيف يزاولوف التكويف بها.
تحدد شروط تنظيـ هذ الخدمات بقرار مف الوزير المكّمف بالتعميـ العالي.
ّ
المادة  :20ال ينبغي عمى المؤسسة الخاصة في أؼ حاؿ مف األحواؿ استعماؿ تسميات المؤسسات العمومية
المادة

المادة
المادة
المادة

لمتعميـ والتكويف العالييف .كما يجب عميها إظهار مالحظة "مؤسسة خاصة" عمى كافة وثائقها الرسمية.
تعد نظامها الداخمي وتعرضه عمى
يتعيف عمى المؤسسة الخاصة ،بعد تسميـ رخصة إنشائها أف ّ
ّ :21
الوزير المكمف بالتعميـ العالي لممصادقة عميه .كما يتعيف عميها إعالـ الطمبة واألساتذة والموظفيف
بنظامها الداخمي بكل وسائل اإلعالـ.
يتعيف عمى الشخص المعنوؼ المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة أيضا إعالـ الطمبة بتكمفة التكويف وكذا
ّ :22
كيفيات الدفع والتسديد.
تزود المؤسسة الخاصة ،بعد تسميـ رخصة إنشائها ،بمجمس عممي أو بيداغوجي.
 :23يجب أف ّ
 :24يتشكل المجمس العممي أو البيداغوجي لممؤسسة الخاصة مف أساتذة ذوؼ رتب جامعية.

الفصل الرابع :الشخص المعنوي المؤىل لتمثيل المؤسسة الخاصة
يتعيف عمى الشخص المعنوؼ المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة ،إثبات رأسماؿ اجتماعي يساوؼ عمى
المادة ّ :25
األقل الرأسماؿ االجتماعي الذؼ يشترطه التشريع المعموؿ به إلنشاء شركة مساهمة.
ينبغي عمى الشخص المعنوؼ المؤهل لتمثيل المؤسسة الخاصة:
أف يتمتع بسمعة جيدة اجتماعيا وعمميا وثقافيا وفي مجاؿ التسيير،
أف يتمتع بالجنسية الجزائرية،
أف يكوف حاصال عمى شهادة الدكتو ار أو عمى شهادة تؤهمه لرتبة أستاذ مساعد في التعميـ العالي عمى
األقل،
أف يثبت تجربة مهنية تقدر بعشر ( )10سنوات عمى األقل في نشاطات التعميـ والتكويف العالييف ذات
صمة مع موضوع المؤسسة الخاصة،
أف يتمتع بحقوقه المدنية.
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المادة  :26تطبيقا ألحكاـ المادة  43مكرر 13مف القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ 1419
المتمـ والمذكور أعال  ،ينبغي عمى الشخص المعنوؼ المؤهل
الموافق  4أبريل سنة ،1999
ّ
المعدؿ و ّ
لتمثيل المؤسسة الخاصة ،إثبات لدػ الوزير المكمف بالتعميـ العالي ،بداية كل سنة جامعية ،اكتتابه
بسد النفقات المترتبة عف حالة الغمق.
لكفالة بنكية ،تسمح ّ
المادة  :27تطبيقا ألحكاـ المادة  43مكرر 13مف القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ 1419

المتمـ والمذكور أعال  ،ينبغي عمى المؤسسة الخاصة تقديـ
الموافق  4أبريل سنة ،1999
ّ
المعدؿ و ّ
شهادة في بداية كل سنة جامعية تثبت إكتتاب الكفالة.
المادة  :28تسمح الكفالة البنكية بسد:
النفقات المترتبة عف حالة الغمق المنصوص عميها في المادة  43مكرر 12مف القانوف رقـ 05-99
المتمـ والمذكور أعال ،
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة ،1999
ّ
المعدؿ و ّ
التكاليف المترتبة عمى دراسة الطمبة،
التكاليف المترتبة عمى نشاطات التعميـ.
يحدد مبم الكفالة البنكية لممؤسسات الخاصة سنويا بػ %15مف المبم اإلجمالي الناتا عف تكاليف
دراسة الطمبة وتكاليف نشاطات التعميـ.

الفصل الخامس :المسؤول البيداغوجي
المادة  :29تخضع المؤسسة الخاصة لإلدارة الفعمية والدائمة لمسؤوؿ بيداغوجي تتوفر فيه الشروط اآلتية:

 أف يتمتع بالجنسية الجزائرية،
 أف يكوف حاصال عمى شهادة الدكتو ار أو عمى شهادة تؤهمه لرتبة أستاذ مساعد في التعميـ والتكويف
العالي،
 أف يثبت تجربة مهنية تقدر بخمسة ( )5سنوات في نشاطات التعميـ والتكويف العالييف عمى األقل،
 أف يتمتع بحقوقه المدنية.
في حالة تغيير المسؤوؿ البيداغوجي لممؤسسة الخاصة ،يجب إبالغ الوزير المكمف بالتعميـ العالي في
أجل ال يتعدػ ثمانية ( )8أياـ الموالية.
المادة  :30في حالة شغور منصب المسؤوؿ البيداغوجي ،يتولى هذ المهمة بصفة مؤقتة أحد أساتذة المؤسسة.

ال يمكف أف تتعدػ مدة شغور منصب المسؤوؿ البيداغوجي ثالثيف ( )30يوما.
ينبغي أالّ تتعدػ مدة شغل هذ المهمة بصفة مؤقتة ثالثة ( )3أشهر ابتداء مف تاريخ شغور منصب
المسؤوؿ البيداغوجي.
الفصل السادس :كيفيات التسجيل
المادة  :31يسمح التسجيل في المؤسسة الخاصة لممترشحيف الحائزيف عمى شهادة بكالوريا التعميـ الثانوؼ أو
شهادة أجنبية معادلة لها مف أجل التكويف لنيل شهادة الطور األوؿ و/أو الطور الثاني.
المادة  :32ينبغي عمى المؤسسة الخاصة ،بعد الحصوؿ عمى رخصة إنشائها ،إبراـ عقد تكويف مع الطالب يحدد
طبقا لمنموذج رقـ ( )2الممحق بهذا القرار.
المادة  :33ينبغي عمى المؤسسة الخاصة ،بعد تسميـ رخصة إنشائها ،مسؾ سجل خاص بتسجيالت الطمبة لكل
تكويف مضموف.
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المادة  :34ينبغي عمى المؤسسة الخاصة تسميـ شهادة نجاح لكل طالب أنهى دراسته بنجاح.
الفصل السابع :التعميم
األوؿ ( ليسانس ) و/أو الطور
المادة  :35تضمف المؤسسة الخاصة تكوينات عميا حصريا في الطور ّ
الثاني(ماستر) في جميع مياديف التكويف باستثناء العموـ الطبية.
أعدته و ازرة
المادة  :36ينبغي أف تتطابق البراما البيداغوجية لعروض التكويف التي تـ إعدادها طبقا لمنموذج الذؼ ّ
التعميـ العالي والبحث العممي مع موضوع ومهاـ المؤسسة الخاصة.
يجب أف تراعي محتويات الب ارما ،تطبيق واحتراـ السيما القيـ الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة
في الدستور.
ال ينبغي أف تؤثر بأؼ حاؿ مف األحواؿ ،عمى الوحدة الوطنية واألمف والدفاع الوطنييف.
المادة  :37تحدد المؤسسة الخاصة تنظيما لمتسيير البيداغوجي لمتعميـ ،بناء عمى اقتراح مجمسها العممي أو
البيداغوجي ،يتضمف السيما:
 رزنامة التعميـ،
 تواريخ االمتحانات والمداوالت.
يجب عمى المؤسسة الخاصة أف تعمـ الطمبة بهذ المعمومات بداية كل سنة جامعية.
المادة  :38تنظـ المؤسسة الخاصة مداوالت في نهاية كل سداسي وفي نهاية كل سنة جامعية .تعتبر المشاركة
في المداوال ت نشاطا بيداغوجيا يثمف كافة الواجبات البيداغوجية لألستاذ .تتخذ الق اررات باألغمبية
البسيطة ألعضاء لجنة المداوالت ،ويكوف صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوؼ األصوات.
تدعى لجنة مداوالت نهاية كل سداسي "لجنة مداوالت لمسداسي" وتتشكل مف أساتذة مسؤوليف عف مواد
السداسي.
تدعى لجنة مداوالت السنة " لجنة مداوالت السنة " وتتشكل مف أساتذة مسؤوليف عف مواد السنة.
يعيف مف قبل نظرائه.
يرأس لجنة المداوالت ،أستاذ ّ
تقرر المجنة فيما يخص نجاح أو تأجيل الطالب حسب مسار ونتائجه البيداغوجية.
ال يمكف لجنة المداوالت أف تجتمع إال بحضور مجموع األساتذة الذيف يكونونها.
في حالة غياب عضو أو عدة أعضاء ال يمكف المجنة أف تجتمع إالّ بحضور ثمثي ( )2/3أعضائها.
يحتفع أعضاء المجنة بسرية المداوالت.
الفصل الثامن :مستخدمو التدريس
المادة  :39ينبغي أف تتوفر المؤسسة الخاصة عمى أساتذة مؤهميف لضماف التأطير البيداغوجي لمتكويف العالي
المقترح ،يساوؼ:
 أستاذ واحد لخمسة وعشريف ( )25طالبا لميداف العموـ والتكنولوجيا،
 أستاذ واحد لثالثيف( )30طالبا لممياديف األخرػ.
تتشكل هيئة التدريس مف أساتذة متعاقديف ينبغي عميهـ إمضاء عقد لمدة سنة بداية كل سنة جامعية،
يمتزموف مف خالله بالتكفل بالتعميـ وبدوف انقطاع طواؿ السنة الجامعية باستثناء حالة القوة القاهرة
المثبتة قانونا.
يحدد نموذج العقد طبقا لمممحق رقـ ( )3الممحق بهذا القرار.
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المادة  : 40ينبغي عمى المؤسسة الخاصة إعطاء األولوية عند التوظيف لمموارد البشرية الجزائرية وأف تضمف لهـ
دورات تكوينية واعادة رسكمة وتحسيف مستواهـ طبقا لمتنظيـ والقانوف السارييف المفعوؿ.
المادة  :41يسهر مدير المؤسسة الخاصة عمى احتراـ قواعد آداب وأخالقيات المهنة الجامعية مف قبل
المستخدميف والطمبة.

الفصل التاسع :ىياكل التعميم وممحقاتيا
المادة  :42ينبغي أف تكوف الهياكل المخصصة الستقباؿ التجهيزات البيداغوجية مطابقة لمتجهيزات المطموبة في
المؤسسات العمومية لمتعميـ العالي.
حدد الخصوصيات التقنية ومساحات هذ الهياكل طبقا لمجدوؿ المذكور أدنا .
تُ ّ
مقاييس المساحات:

تحدد المقاييس المستعممة والمتعمقة بمساحات الهياكل البيداغوجية كما يمي:
مساحة وحدوية قدرها 1ـ 2لكل طالب بالنسبة لممدرجات و1.50ـ 2لكل طالب بالنسبة لقاعات الدروس
الموجهة و 2.50ـ 2لكل طالب بالنسبة لمخابر وقاعات األعماؿ التطبيقية وقاعات
وقاعات األعماؿ ّ
اإلعالـ اآللي المتعددة الوسائط و2ـ 2لكل طالب بالنسبة لقاعات المطالعة.
أما بالنسبة لمساحات المرور والتنقل العمودية واألفقية ودورات الميا يضاؼ ما مقدار  %40ألخذ هذ
ّ
المساحات بعيف االعتبار.
اليياكل

قاعات التدريس واألعماؿ
الموجهة
مدرجات
مخابر وقاعات األعماؿ
التطبيقية
قاعات اإلعالـ اآللي
المتعددة الوسائط

المساحات الوحدوية
(م /2طالب)

فضاءات التدريس

 1.50ـ
1ـ

 0.60ـ

2

 1.40ـ

2

 2.50ـ

2

1ـ

2

 2.50ـ

2

1ـ

2

 3.50ـ

2

 4.20ـ

2

قاعات الرسـ وورشات
الهندسة المعمارية
بهو التكنولوجيا

5ـ

2

قاعة المحاضرات
أو قاعة المسمع

 1.50ـ

قاعة األنترنت
مكاتب إدارية
مكاتب لألساتذة

 0.60ـ

2

 2.10ـ

2

 3.50ـ2

3ـ

قاعة تخزيف الكتب

2

2

2

قاعة المطالعة وتصفح
الدوريات

المساحات الوحدوية بما
مساحات المرور
فييا مساحات المرور
ودورات المياه %40
(م/ 2طالب)

 1.20ـ
2ـ
2

2

2

 0.60ـ

7ـ
2

2

 2.10ـ

2

مالحظات

دروس وحصص األعماؿ
الموجهة
ّ
محاضرات
حصص األعماؿ التطبيقية
والتجريبية
أعماؿ تطبيقية في اإلعالـ اآللي
والمغات والمتعددة الوسائط
أعماؿ تطبيقية في الرسـ
الصناعي والهندسة المعمارية
والجغرافيا وعمـ الخرائط...،،
أعماؿ تطبيقية في الميكانيؾ
والهندسة المدنية والمواد...،
محاضرات

هياكل الدعـ البيداغوجي واإلدارؼ
2ـ

2

 4.50ـ 2لكل 1000
كتاب
 2ـ 2لكل طالب
2
 12ـ 2إلى  16ـ
 6ـ 2لكل أستاذ
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 0.80ـ

 0.80ـ

2

2

 2.80ـ

2

 2.80ـ 2لكل طالب
2
 12ـ 2إلى  16ـ
ـ 2لكل أستاذ
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الشروط المتعمقة بالبناء:
يجب عند إنجاز الهياكل مراعاة الشروط المتعمقة بالبناء وال سيما فيما يخص:
مطابقة المقاييس التقنية (مف طرؼ هيئات المراقبة التقنية لمبناء) والمقاييس المتعمقة باألمف (مف طرؼ
المصالح المختصة لمحماية المدنية) بالنسبة لمهياكل الموجودة.
المطابقة مع الشروط المنصوص عميها في التنظيـ السارؼ المفعوؿ به (رخصة البناء وشهادات
المطابقة )...،بالنسبة لمهياكل المراد إنجازها.
يجب أف تضـ براما إنجاز الهياكل البيداغوجية أو غيرها الفضاءات المؤهمة والمالئمة لمشعبة المراد
فتحها.
المادة  :43يجب أف تتوفر المؤسسة الخاصة عمى ما يمي:
مزودة برصيد وثائقي كاؼ وتضـ قاعة لممطالعة تتالءـ مساحتها مع عدد الطمبة المسجميف،
مكتبة ّ
فضاء مجه اٌز بوسائل اإلعالـ اآللي بكمية كافية وذات نوعية ضرورية وكافية لمتكويف وأعماؿ الطمبة.
ٌ
الفصل العاشر :مراقبة المؤسسات الخاصة لمتكوين العالي

المادة

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة
المادة

 :44تخضع المؤسسة الخاصة لممراقبة االدارية والبيداغوجية لموزير المكمف بالتعميـ العالي.
معيف ،مف قبل هيئة يتـ تعيينها مف طرؼ الوزير
يمكف أف تتـ المراقبة قبل وأثناء وبعد طور تكويني ّ
المكمف بالتعميـ العالي.
 :45تمتزـ المؤسسة الخاصة بالسماح لمهيئة المذكورة في المادة  44أعال  ،بإجراء المراقبة وابالغها بكل
وثيقة أو معمومة تسمح بممارسة هذ الرقابة.
 : 46يمكف الوزير المكمف بالتعميـ العالي أف يقرر بناء عمى تقرير هذ الهيئة سحب الرخصة في الحاالت
التالية:
 عدـ احتراـ بنود دفتر الشروط هذا،
 مخالفات التنظيـ المعموؿ به،
 إعادة التحويل أو التغيير النسبي أو الكّمي لطبيعة النشاطات،
 غمق أو وقف النشاط بمبادرة الشخص المعنوؼ.
 : 47يشترط إلعادة فتح المؤسسة الخاصة تقديـ طمب جديد لمحصوؿ عمى رخصة إنشاء مؤسسة خاصة
وكذا ممف جديد في أجل ثالثيف ( )30يوما ابتداء مف تاريخ إخطارها مف أجل تسوية وضعيتها.
وفي حالة العود ،تسحب الرخصة فو اةر ونهائيا وفي كل الحاالت ،لف يمس سحب الرخصة بالحقوؽ
المكتسبة لمطمبة الذيف هـ في طور التكويف وبحقوؽ األساتذة المتعاقديف ،المضمونة مف قبل المؤسسة
رغـ أخطاء المؤسسة.
 :48ينبغي عمى المؤسسة الخاصة أف تعمـ الوزير المكمف بالتعميـ العالي بكل مشروع تعاوف مع الهيئات
والمؤسسات األجنبية.
 :49تمغى أحكاـ القرار المؤرخ في  14جمادؼ الثانية عاـ  1429الموافق  18يونيو سنة 2008
والمذكور أعال .
 :50ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ
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الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

مــــمحــق رقم ()1

استمارة طمب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي

المرجع :القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والمتضمف
المتمـ.
القانوف التوجيهي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
تاريخ االيداع:

وصل رقـ:

مؤرخ في:

................................................................................................... ...........................................................................................................................:.

............................................................................................................................................................................................................... ....................

......................................................................................................................................................................................................................................
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 .Iتكوين الممف:
 -طمب رخصة:

الوثائق المتعمقة بمؤسس المؤسسة الخاصة:

موقع ومؤشر عميهما مف قبل المؤسس،
دفتر الشروط واستمارة طمب الرخصة ّ
شهادة ميالد المؤسس،
شهادة الجنسية الجزائرية لممؤسس،

نسخة مف القوانيف األساسية لممؤسسة.

 .2الوثائق المتعمقة بمدير المؤسسة الخاصة:

شهادة الميالد،

شهادة الجنسية الجزائرية،

مستخرج عف صحيفة السوابق العدلية،

نسخ عف شهادات التعميـ والتكويف العالييف،

نسخ عف شهادات العمل.

الوثائق المتعمقة بالمسؤول البيداغوجي لممؤسسة الخاصة :

شهادة الميالد،

شهادة الجنسية الجزائرية،

مستخرج عف صحيفة السوابق العدلية،

نسخ عف شهادات التعميـ والتكويف العالييف،

نسخ عف شهادات العمل.
 .IIتعريف المؤسسة:

التسمية:

........................................................................................................................................................................................................................

 .2مكان إنشاء المؤسسة الخاصة مبنية أو في طور اإلنجاز (العنواف بالتحديد).

شارع:
بمدية:

دائرة:

والية:

.................................................................................................................

رقـ:

..............................................................................................................

................................................................................................................ .............................................................................................................................
........................................................................................................ ........................................................................................................................................
............................................................................................. ............................................................................................................................. ...................

الرمز البريدؼ.:

الهاتف:

.........................................................................................................................................................................................................................

...............................................

البريد اإللكتروني:

تمكس:

........................................................................

فاكس:

..............................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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القوانين األساسية لميياكل:

إيجار ] [ :ممكية خاصة] [ :

ساعات العمل المتوقعة:
صباحا :مف  ................................................................................إلى ..................................................................
مساء :مف ....................................................................................إلى..................................................................
 .IIIوصف اليياكل( :المؤسسة والمالحق)
.1اليياكل اإلدارية (تعييف العدد واعطاء المساحات عمى التوالي).
الرقـ

الهياكل اإلدارية المتوفرة

.2اليياكل البيداغوجية:
الرقـ

طبيعة القاعات

ورشة

المساحة

المساحة

العدد

المالحظات

قاعة الدروس

مخبر

مدرج

مكتبة
أخرػ

المجموع

 .3المصالح المشتركة:
النادؼ:

....................................................................... ................................................................... ...........................................................................

........................................................................

العيادة: :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................

أخرػ:

..................................................................... ......................................................................................................................................................

.....................................................................
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 :IVالمستخدمون:
مستخدمو اإلدارة:
الرقـ

العدد

المنصب
المشغوؿ

الصفة

المالحظات

المجموع
مستخدمو التدريس:
العدد

الشهادة
أو الشهادات

المتعاقدوف بعقد
غير محدد المدة

الرتبة

الصفة

المؤقتوف
بعقد محدد المدة

المشاركوف

4
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 .Vالتكوينات المضمونة:
الميداف
أو المياديف

الشعبة
أو الشعب

التخصص
أو التخصصات

شروط االلتحاؽ

ّمدة التكويف

العدد المتوّقع
لمطمبة

 .VIالوسائل البيداغوجية والتعميمية:
طبيعة التجهيزات

العدد

البيانات التقنية األساسية

5
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الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
مــــمحــق رقم ()2

نموذج عقد التكوين العالي
يبرـ عقد التكويف العالي طبقا لممادة  43مكرر  6الفقرة  3مف القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذؼ الحجة
المتمـ.
عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والمتضمف القانوف التوجيهي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
لممؤسسة....................................................................................................:

الصفة أو التسمية اإلجتماعية
عنواف المؤسسة الخاصة لمتكويف العالي............................................................................................................ :
رقـ وتاريخ رخصة إنشاء المؤسسة....................................................................................................:
بين:
المؤسسة الخاصة لمتكويف العالي ممثمة مف طرؼ............................................................................................ :
و:
االسـ والمقب وعنواف المتعاقد المدعو في صمب النص

"الطالب"............................................................

..........................................................................................................................................................................

المادة األولى :الموضوع:
تنفيذاة

لهذا

العقد،

تمتزـ

المؤسسة

بتنظيـ

الخاصة

نشاط

التكويف

العالي

تحت

عنواف.:

..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .....

المادة  :2طبيعة وخصوصيات نشاطات التكوين العالي:
يتوج التكويف بػ:
شهادة الميسانس[ :

[ شهادة الماستر[ [ :

إثر نهاية التكويف ،تسمّـ شهادة لمطالب.
المادة  :3شروط االلتحاق بالتكوين العالي:

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :4تنظيم التكوين:
ظـ التكويف لعدد  ............مف الطمبة ،ويتضمف:
ين ّ
مسار التكويف وحجمه الساعي اإلجمالي وحجمه الساعي لكل تعميـ نظرؼ وتطبيقي والحجـ الساعي لمتربص
التطبيقي،
يتـ مف خاللها ضماف التكويف ،السيما:
الشروط العامة التي ّ
الوسائل البيداغوجية والتعميمية،
كيفيات مراقبة المعارؼ.
المادة  :5ميمة االنسحاب:
يمكف الطالب االنسحاب بعد خمسة عشر( )15يوما مف تاريخ إمضاء هذا العقد.
يخطر الطالب المؤسسة برسالة موصى عميها مرفقة بوصل استالـ ،وفي هذ الحالة ال يمزـ الطالب بدفع أؼ
مبم .
المادة  :6أحكام مالية:
يقدر مبم التكويف بػ  ............................................................................................................دج
ّ
يمتزـ الطالب بدفع المبم اإلجمالي المشار إليه أعال  ،وفق الكيفيات اآلتية:

يقدر
ّ

بعد انقضاء أجل االنسحاب المذكور في المادة  5مف هذا العقد ،يقوـ الطالب بدفع ّأوؿ مبم
بػ .................................................................دج.
ال يمكف لهذا المبم أف يفوؽ  %30مف المبم المطموب دفعه مف طرؼ الطالب.
 يتـ توزيع دفع المخمفات بالتقسيط وفق سير التكويف وحسب الرزنامة اآلتية:دج ،بتاريخ

..............................................

//

....................................

أ.

ب .................................................. .دج ،بتاريخ

................................................

//

....................................

.................................................. .

المادة  :7حقوق وواجبات الطرفين:
طالع عمى النظاـ الداخمي لممؤسسة وااللتزاـ باحترامه.
يتوجب عمى الطالب اال ّ
ّ

يتوجب عمى المؤسسة تسميـ شهادات مدرسية لمطالب واكتتاب كل ضماف لتغطية المسؤولية المدنية لمطالب.
ّ
2
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المادة  :8االنقطاع عن التكوين:
في حالة انقطاع مسبق عف التكويف مف طرؼ المؤسسة أو التخّمي أو بسبب عائق يحوؿ دوف مواصمة التكويف أو
حالة قوة قاهرة حصمت لمطالب ،يفسخ العقد طبقاة لمتشريع السارؼ المفعوؿ.
المادة  :9حاالت النزاع:
في حالة عدـ التوصل إلى حل ودؼ بيف الطرفيف المتعاقديف ،يمكف تطبيق إحدػ اإلجراءات اآلتية:
المجوء لمتسوية الودية بوساطة أقرب مؤسسة جامعية عمومية،
إخطار المفتشية العامة لمبيداغوجية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي،
إخطار المحاكـ المختصة.
المادة  :10أحكام ختامية:
ينبغي أف تسّمـ نسخة مف هذا العقد:
لكل طرؼ متعاقد،
لمو ازرة المكمفة بالتعميـ العالي.
تعادؿ مدة هذا العقد مدة نشاط التكويف موضوع هذا العقد.
حرر بػ
بالنسبة لممؤسسة

.................................................................

الطالب

الموقع)
إمضاء (إسـ وصفة ّ

(إسـ ولقب الموقع)

ختـ المؤسسة

3
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الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
مــــمحــق رقم ()3

نموذج عقد التزام نشاط التعلين
يبرـ عقد التزاـ نشاط التعميـ طبقا ألحكاـ دفتر الشروط الذؼ يحدد شروط تسميـ رخصة انشاء مؤسسة خاصة
لمتكويف العالي ويحدد تنظيمها وسيرها ،السيما المادة  20منه.
لممؤسسة...................................................................................................:

الصفة أو التسمية االجتماعية
عنواف المؤسسة الخاصة لمتكويف العالي.................................................................................................:
رقـ وتاريخ رخصة إنشاء المؤسسة.................................................................................................................... :
بين:
.1المؤسسة الخاصة لمتكويف العالي ،ممثمة مف طرؼ:

.....................................................................................

..........................................................................................................................................................................

و

 .2االسـ والمقب وعنواف المتعاقد ،المدعو في صمب النص

"األستاذ"........................................................

..........................................................................................................................................................................

المادة األولى :الموضوع:

()1

تنفيذاة لهذا العقد ،يمتزـ األستاذ
بالتكفل بالتعميـ وكافة النشاطات البيداغوجية ذات الصمة:
بوحدة التعميـ  ...........................بحجـ ساعي أسبوعي يقدر بػ. ..... .ساعة.
بالمادة ..................................بحجـ ساعي أسبوعي يقدر بػ  .......ساعة.
الموجهة  ......................بحجـ ساعي أسبوعي يقدر بػ ....... .ساعة.
باألعماؿ ّ
باألعماؿ التطبيقية  .....................بحجـ ساعي أسبوعي يقدر بػ  ........ساعة.

.........................................................................................................

__________________________________________________________________________________________

تحديد إسـ ولقب ورتبة وتخصص األستاذ
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المادة  :2آجال االنسحاب:

عند بداية كل سنة جامعية وابتداء مف تاريخ إمضاء هذا العقد ،تمنح لألستاذ مهمة ثمانية ( )08أياـ
لالنسحاب .عند االقتضاء ،يجب عمى األستاذ إعالـ المؤسسة الخاصة عف رغبته في االنسحاب بواسطة
رسالة موصى عميها مرفقة بوصل استالـ.

المادة :3أحكام مالية:
حدد مبم الخدمة بػ......................................دج في الشهر/في السداسي/في السنة.
ُي ّ
تمتزـ المؤسسة بدفع المبم الكّمي المشار إليه أعال  ،وفق الفترات المشار إليها أعال
المادة  :4حقوق وواجبات الطرفين:
يمتزـ األستاذ باالطالع عمى النظاـ الداخمي لممؤسسة الخاصة وأحكاـ دفتر الشروط ويمتزـ باحترامهما.
تمتزـ المؤسسة الخاصة بتسميـ شهادات العمل لألستاذ طبقا لمتنظيـ المعموؿ به واكتتاب كل ضماف لتغطية
المسؤولية المدنية لألستاذ.
المادة  :5توّقف التكوين:

في حالة التوّقف المسبق لنشاط التعميـ مف طرؼ المؤسسة الخاصة أو التخمي أو بسبب عائق أو قوة قاهرة
تحوؿ دوف متابعة نشاط التعميـ مف طرؼ األستاذُ ،يفسخ العقد طبقاة لمتشريع السارؼ المفعوؿ.

المادة  :6حاالت الخالف:
ودؼ بيف الطرفيف المتعاقديف ،يمكف تطبيق إحدػ اإلجراءيف اآلتييف:
في حالة عدـ التوصل إلى حل ّ
الودية بوساطة أقرب مؤسسة جامعية عمومية،
الّمجوء لمتّسوية ّ
إخطار المحاكـ المختصة.
المادة  :7أحكام ختامية:

ينبغي أف تسمـ نسخة مف هذا العقد:
لكل طرؼ متعاقد،
لمو ازرة المكمفة بالتعميـ العالي.
مدة نشاط التعميـ موضوع هذا العقد.
مدة هذا العقد ّ
تعادؿ ّ
حررػ .................................................................................

بالنسبة لممؤسسة الخاصة لمتكويف العالي
إمضاء ( اسـ وصفة الممضي)

األست ػػاذ
(اسـ ولقب الممضي)

2
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قـرار رقم  1642مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  270-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية
 ةالمؤرخ في  29أفريل ،2015
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط ّ
يقــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي -األغواط ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  30أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقم  1642مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
ميمود زيد الخير
1
رئيس القسـ
الطاهر مخموفي
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
لعال رمضاني
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
جموؿ بف قشوة
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عبد القادر قرش
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
مصطفى ساحي
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أحمد بساس
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
خديجة قوريف
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أسيا فريحة قمومة
9
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قـرار رقم  1643مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  270-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
 ةالمؤرخ في  29أفريل ،2015
وعموـ التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط ّ
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي -األغواط ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  30أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار قرار رقم  1643مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

معمر قربة
بشير عبد العالي
مقدـ عبيرات
دمحم قويدرؼ
قويدر عياش
عبد القادر شارؼ
عائشة شتاتحة
الطاهر جعمات
أحمد نقاز

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قـرار رقم  1644مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  270-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
 ةالمؤرخ في  29أفريل ،2015
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط ّ
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي -األغواط ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  30أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقم  1644مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

عبد القادر حفاؼ
بف تربح بف تربح
دمحم فرحي
إبراهيـ بورناف
صفية عالوؼ
الطيب بف عوف
حمزة طيبي
أحمد بوجالؿ
أبو بكر نبق

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قـرار رقم  1645مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  270-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط ،ا ّ
لمعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 ةالمؤرخ في  11ماؼ ،2015
بجامعة عمار ثميجي -األغواط ّ
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
المادة ّ :2
عمار ثميجي -األغواط ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي -األغواط ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

حـرر بالجزائر في  30أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  1645مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة عمار ثميجي -األغواط

االسم والمقـب

دمحم فرحي
لعال رمضاني

جموؿ بف قشوة
الطاهر جعمات
بشير عبد العالي
بف تربح بف تربح
الطاهر مخموفي
معمر قربة

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ

عميد الكمية

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ عموـ التسيير
رئيسة قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ العموـ التجارية
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

عبد القادر حفاؼ
ميمود زيد الخير
إبراهيـ بورناف

عبد القادر شارؼ
دمحم قويدرؼ
عبد القادر قرش
أحمد نقاز
أحمد بوجالؿ
مقدـ عبيرات
قويدر عياش

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

العموـ االقتصادية

عموـ التسيير
عموـ التسيير
العموـ التجارية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1646مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة عمار ثميجي -األغواط
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  270-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط ،ا ّ
لمعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
 ةالمؤرخ في  28جانفي ،2016
عمار ثميجي -األغواط ّ
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عمار
ثميجي -األغواط.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عمار
ثميجي -األغواط ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي -األغواط ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحــق بالقـرار رقم  1646مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة عمار ثميجي -األغواط
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رزؽ هللا العربي بف مهيدؼ
1
رئيسة القسـ
عيمور راضية
2
أستاذ محاضر قسـ "ب"
رابحي لخضر
3
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بف عطية لخضر
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بطيمي حسيف
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بوقريف عبد الحميـ
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
قريبيز مراد
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف صالح دمحم الحاج عيسى
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
عمراف عائشة
9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1647مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة عمار ثميجي -األغواط
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  270-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
 ةالمؤرخة في  27و 28جانفي ،2016
بجامعة عمار ثميجي -األغواط ّ
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة عمار ثميجي -األغواط.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة عمار ثميجي -األغواط ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي -األغواط ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحــق
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

بالقـرار رقم  1647مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة عمار ثميجي -األغواط
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بقشيش عمي
رئيس القسـ
شرماط سالـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
لزهر عبد العزيز
أستاذ مساعد قسـ "أ"
شويحة يوسف
دحماني العيد
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
مموكي سفياف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
حبيطة لخضر
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف اسماعيل زكرياء
أستاذ مساعد قسـ "أ"
قرزو بغداد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1648مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة عمار ثميجي -األغواط
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  270-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عمار
 ةالمؤرخ في  28جانفي ،2016
ثميجي -األغواط ّ
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
عمار ثميجي -األغواط.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عمار ثميجي-
المادة ّ :2
األغواط ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي -األغواط ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  30أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

الثالثي الرابع 2016

183

ممحـــق بالقــ ارر  1648مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة عمار ثميجي -األغواط

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الصفـة

مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
بمكعيبات مراد
ّ
عميد الكمية
خضراوؼ الهادؼ
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
اززة لخضر
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
يوسفي مباركة
رئيس قسـ الحقوؽ
عيمور راضية
رئيسة قسـ العموـ السياسية
شرماط سالـ
رزؽ هللا العربي بف مهيدؼ رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية
بقشيش عمي
مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ
ممثّل األساتذة ذوؼ
النحوؼ سميماف
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
خميفي رابح
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
بف الزوبير عمار
مدير مخبر بحث
بزهر عبد العزيز
مسؤوؿ المكتبة
طيباوؼ عبد القادر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1649مؤرخ في  30أكتوبر ّ ،2016
لقسـم الفيزيـاء بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنةالمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
 2012و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزيػاء بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي
 ةالمؤرخ في  05ماؼ ،2016
بف جديد -الطارؼ ّ
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزيػاء بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي
بف جديد -الطارؼ.
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزيػاء بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي بف
المادة ّ :2
جديد -الطارؼ ،وفةقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼّ ،
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  30أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحــق بالقــرار قـرار رقم  1649مؤرخ في  30أكتوبر  2016الذي ّ
المجنة العممية لقســم الفيزيــاء بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

حفص عمي
عجمي سماح
سياب رشيد
خيارؼ سعيدؼ
طبيب وسيمة
قروط سميمة
قنفود فاطمة

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1650مؤرخ في  30أكتوبر ّ ،2016
لقسـم الكيميـاء بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنةالمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
 2012و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيميػاء بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي
 ةالمؤرخ في  17ماؼ ،2016
بف جديد -الطارؼ ّ
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيميػاء بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
الشاذلي بف جديد -الطارؼ.
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيميػاء بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الشاذلي
المادة ّ :2
بف جديد -الطارؼ ،وفةقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼّ ،
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  30أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1650المؤرخ في  30أكتوبر  ،2016الذي ّ
لقســم الكيميـاء بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
الرقم

االسم والمقـب

4
5
6
7

ساليمية وسيمة
ضياؼ إلهاـ
بمعيد صورية
بوعسمة نبيمة

1
2
3

فرجاني سميـ
أيت بارة عادؿ
بوشارب فوزية

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة
أستاذة
أستاذة
أستاذة

محاضرة قسـ "ب"
محاضرة قسـ "ب"
مساعدة قسـ "أ"
مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1651مؤرخ في  30أكتوبر ّ ،2016
لقسـم اإلعـالم اآللــي بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنةالمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
 2012و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللػي بكمّية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
 ةالمؤرخ في  05ماؼ ،2016
الشاذلي بف جديد -الطارؼ
ّ
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللػي بكمّية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
الشاذلي بف جديد -الطارؼ.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعػالـ اآللػي بكمّية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
المادة ّ :2
الشاذلي بف جديد -الطارؼ ،وفةقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼّ ،
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  30أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1651المؤرخ في  30أكتوبر  ،2016الذي ّ
لقســم اإلعـالم اآللـي بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

زكرؼ مريـ
شماـ شوقي
قاسمي ابتساـ

يوبي زهرة
صايفية وردة
عنقاؿ فوزية
ميساوؼ صبرينة

الصفـة

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة
أستاذة
أستاذة
أستاذة

محاضرة قسـ "ب"
محاضرة قسـ "ب"
مساعدة قسـ "أ"
مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1652مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الصيدلة بكمية الطــب بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة فرحات عباس-
 ةالمؤرخ في ّأوؿ جواف ،2016
سطيف ّ 1
يــقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة فرحات عباس-
سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  30أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

ممحــق بالقـرار رقم  1652المؤرخ في  30أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الصيدلة بكمية الطــب بجامعة فرحات عباس -سطيف1

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

بولعشب نصيرة
بف بوضياؼ صباح
فودؼ نبيل
الشيخ عبد الحميد
كعرار دمحم نجيب
قدارؼ عيسى
عباسف نبيمة

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

مساعد
مساعد
مساعد
مساعد

استشفائي
استشفائي
استشفائي
استشفائي

جامعي
جامعي
جامعي
جامعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1653مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الطب بكمية الطب بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 570المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة سطيف ،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة فرحات عباس-
 ةالمؤرخ في  12جواف ،2016
سطيف ّ 1
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة فرحات عباس-
سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف  ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حـرر بالجزائر في  30أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقم  1653المؤرخ في  30أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الطب بكمية الطب بجامعة فرحات عباس -سطيف1
االسم والمقـب

توابتي سهاـ العمجة
جيممي عمر
جابي فريدة

صديق الهاشمي
ساحمي فريدة
وهاب إلهاـ
حمادوش دمحم
هالالت عبد المطيف
بمقط مصطفى

الصفـة

أستاذ إستشفائي جامعي ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ إستشفائي جامعي
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

إستشفائي جامعي
محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ"
محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ"
محاضر إستشفائي جامعي قسـ "ب"
مساعد إستشفائي جامعي
مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1654مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم طب األسنان بكمية الطــب بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ طب األسناف بكمية الطب بجامعة فرحات
 ةالمؤرخ في ّأوؿ جواف ،2016
عباس -سطيف 1
ّ
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
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تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكمية الطب بجامعة فرحات
عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ طب األسناف بكمية الطب بجامعة فرحات عباس-
سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7

حـرر بالجزائر في  30أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار قرار رقم  1654مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسم طب األسنان بكمية الطــب بجامعة فرحات عباس -سطيف1
االسم والمقـب

عمراف مراد
معروؼ عبد العالي
جبار راضية
بمغربي إيماف
بوكر اززة بوبكر
بف عمار عمار
فواضمة نجوػ

الصفـة

أستاذ مساعد استشفائي جامعي ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ مساعد استشفائي جامعي
أستاذ مساعد استشفائي جامعي
أستاذ مساعد استشفائي جامعي
أستاذ مساعد استشفائي جامعي
أستاذ مساعد استشفائي جامعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1655مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الطـــب بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 569ّ
لكمية الطب بجامعة سطيف،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الطب بجامعة فرحات عباس -سطيف1
 ةالمؤرخ في  12جواف ،2016
ّ
يــقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة فرحات عباس-
سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة فرحات عباس -سطيف ،1وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

حـرر بالجزائر في  30أكتوبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  1655مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية الطـــب بجامعة فرحات عباس -سطيف1
الصفـة
االسم والمقـب
رئيسة المجمس العممي لمكمية ،ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الطب
جابي فريدة
ّ
عميد الكمية
لعوامرؼ سميماف
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
لشهب عبد المجيد
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
محدادؼ صالح
رئيس قسـ الطب
جيممي عمر
رئيسة قسـ الصيدلة
بف بوضياؼ صباح
رئيس قسـ طب األسناف
معروؼ عبد العالي
رئيسة المجنة العممية لقسـ الطب
توابتي سهاـ العمجة
رئيسة المجنة العممية لقسـ الصيدلة
بولعشب نصيرة
رئيس المجنة العممية لقسـ طب األسناف
عمراف مراد
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الطب
قماش سعاد
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الصيدلة
فودؼ نبيل
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
هالالت عبد المطيف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
بوكر اززة بوبكر
مدير مخبر بحث
توابتي عبد الرزاؽ
حامدؼ الشريف مختار مدير مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة
قمرؼ زيف الديف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  30أكتوبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى كميـة عمـوم األرض والكـون بجامعـة وىـران2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظفيةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػمها،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممػي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  261-14المؤرخ في  22سبتمبر سنة  ،2014المتضمف إنشاء جامعػة وهراف،2ػر لممحضر المؤرخ في  22سبتمبر سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة
 نظػ ػ ػ ةاوالموظفيف اإلدارييف ،التقنييف وأعواف المصالح في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدػ كمية عموـ األرض والكوف
بجامعة وهراف،2
ػر لممحضر المؤرخ في  22سبتمبر سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ
 نظػ ػ ػ ةاكمية عموـ األرض والكوف بجامعة وهراف،2
يــقــــــرر
المـادة األولى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ كمية عموـ األرض والكوف بجامعة وهراف،2
المـادة  :2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون:
 –01منصور حميدؼ،
 –04باباس سهيمة،
 –07دمحمؼ دمحم،

األعضاء اإلضافيون:

 –01الكوتي عبد العزيز،

 –02جمعي نجاة،
 –05مديني سعيد،

 –03بوعالـ نور الديف،
 –06بف عيسى زوبيدة،

 – 02مقدـ حسني،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  : 4يكمػف السيػػد عميػد كميػة عمػوـ األرض والكػػوف بجامعػة وه ػراف ،2بتنفيػػذ هػذا الق ػرار ،الذؼ سينشػػر في
النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي،
حـرر بالجزائر في  30أكتوبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي ادمحم دمحم صالح الدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1656مؤرخ في  02نوفمبر  ،2016يعدل القرار رقم  590المؤرخ في  09جوان 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الكيمياء بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  ،212-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة ،1984والمتعمق بتنظيـ جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  3منه،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و39
منه،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77 –13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  760المؤرخ في  7أكتوبر ،2013والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الكيمياء بجامعةوهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
 وبمقتضى القرار رقـ  590المؤرخ في  9جواف  ،2016الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كميةالكيمياء بجامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
يــقــــــرر
المــادة األولــى :يع ػػدؿ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار رقػػـ  590المػػؤرخ فػػي  9ج ػواف  ،2016والمذك ػػور أعػػال  ،كمػػاهو

محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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اإلسم والمقب

حـرر بالجزائر في  02نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس كمية الكيمياء بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

قسيمي العربي
بكة أحمد
بنرماس بف عبد هللا رشيدة
بوهنت مصطفى
بف يحي الهوارؼ
بف طيب كماؿ
سمعاجي فوزية
بف عبد هللا الطيب

دباب عبد القادر
بمقاضي دمحم
حميدؼ فتيحة
بوبركة الزهرة
حجاؿ دمحم
بطاهر نور الديف
بف منصور عبد الجميل
حنيفي عائشة
داعو مرتضي
بف دراوة عبد العزيز
بحماني عبد هللا
ساهل كريمة
زكارؼ مريـ
ماللي فاطمة نعمة
بوعيشة عبد القادر
عمارؼ ميمود

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة

عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيسة قسـ هندسة الكيمياء
رئيس قسـ هندسة المواد
رئيس قسـ الكيمياء العضوية الصناعية
رئيس قسـ الكيمياء الفيزيائية
رئيسة قسـ التعميـ األساسي في الكيمياء
مدير مخبر

مدير مخبر
مدير مخبر
مديرة مخبر
مديرة مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب

ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثمة منتخبة
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف
عف
عف
عف

األساتذة
األساتذة
األساتذة
األساتذة

لقسـ هندسة الكيمياء
لقسـ هندسة الكيمياء
لقسـ الكيمياء العضوية الصناعية
لقسـ الكيمياء العضوية الصناعية

عف األساتذة لقسـ هندسة المواد
عف األساتذة لقسـ هندسة المواد
عف األساتذة المساعديف
عف األساتذة المساعديف
عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
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ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب

مهدؼ عبد القادر
مصباح رانيا
عقاد هشاـ
بوزياني زيف الديف
عرباوؼ مصطفى أميف

عف
عف
عف
عف
عف

الطمبة لقسـ هندسة الكيمياء
الطمبة لقسـ الكيمياء الفيزيائية
الطمبة لقسـ الكيمياء العضوية الصناعية
الطمبة لقسـ هندسة المواد
الطمبة لقسـ التعميـ األساسي في الكيمياء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1657مؤرخ في  06نوفمبر  ،2016يعدل قرار رقم  1252المؤرخ في  17ديسمبر 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  160-10المؤرخ في  15رجب عاـ  1431الموافق  28يونيو سنة 2010والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوهراف ،السيما المادة  2منه.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  09رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسػ ػػة العميا ،السيمػا المػػادة  24من ػػه،

 وبمقتضى القرار رقـ  1252المؤرخ في  17ديسمبر 2015الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوهراف،المعدؿ.

يــقــــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  1252المؤرخ في  17ديسمبر ،2015المعدؿ ،والمذكور أعال ،

كما هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران.
 - 1األعضاء المعينون:
الصفة

االسم والمقب

رئيسا

بف حراث نصيرة

عضو
عضو
عضو
عضو

بف عودة أيوب
سميماني ارزقي
طويل عبدالقادر
عثماني يحيى

القطاع

ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكمف بالمالية،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،

".....................................والباقي بدون تغيير."................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قـرار رقم  1658مؤرخ في  06نوفمبر  ،2016يعدل قرار رقم  81المؤرخ في  8فيفري 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  230-14المؤرخ في  29شواؿ عاـ  1435الموافق  25غشت سنة 2014والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بوهراف ،السيما المادة  4منه.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  09رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرس ػ ػة العميا ،السيمػا المػػادة  24من ػػه،
 وبمقتضى القرار رقـ  81المؤرخ في  8فيفرؼ  2016الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالعميا لألساتذة بوهراف.
يــقــــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  81المؤرخ في  8فيفرؼ  ،2016والمذكور أعال  ،كما هو محدد
في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

 - 1األعضاء المعينون:

حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة وىران.

االسم والمقب

الصفة

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
رئيسا
ختاؿ مسعود
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
عضو
بف عودة أيوب
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
عضو
سميماني ارزقي
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
عضو
طويل عبد القادر
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
عضو
عثماني يحيى
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.
عضو
بويعقوب صالح الديف
"............................................والباقي بدون تغيير."...............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1659مؤرخ في  06نوفمبر  ،2016يعدل قرار رقم  192المؤرخ في  02أفريل 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بوىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  233-14المؤرخ في  29شواؿ  1435الموافق  25غشت سنة 2014والمتضمف إنشاء مدرسة تحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بوهراف.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  09رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرس ػ ػة العميا ،السيمػا المػػادة  24من ػػه،
 وبمقتضى القرار رقـ  192المؤرخ في  02أفريل  2016الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بوهراف
يـقـــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  192المؤرخ في  02أفريل  ،2016والمذكور أعال  ،كما هو
محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بوىران.
 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

الصفة

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
رئيسا
شعالؿ أحمد
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
عضو
بف عودة أيوب
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
عضو
سميماني أرزقي
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
عضو
طويل عبدالقادر
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
عضو
عثماني يحيى
"............................................والباقي بدون تغيير."...............................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1660مؤرخ في  06نوفمبر  ،2016يعدل القرار رقم  82المؤرخ في  13فيفري 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في
العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  161-10المؤرخ في  15رجب عاـ  1431الموافق  28يونيو غشت سنة 2010والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوهراف ،السيما
المادة  4منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  09رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسػ ػػة العميا ،السيمػا المػػادة  24من ػػه،
 وبمقتضى القرار رقـ  82المؤرخ في  13فيفرؼ سنة  2016الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوهراف ،المعدؿ.
يـقـــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجػدوؿ الممحق بالقرار رقـ  82المؤرخ في  13فيفرؼ  ،2016المعدؿ ،والمػذكور أعال ،

كما هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران
 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

الصفة

القطاع

ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
رئيسا
بف حراث نصيرة
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
عضو
بف عودة أيوب
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
عضو
سميماني ارزقي
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
عضو
طويل عبد القادر
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ
عضو
عثماني يحيى
"............................................والباقي بدون تغيير."...............................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1661مؤرخ في  06نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة جامعة المدية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منه،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة ،2009والمتضمف إنشاء جامعة المدية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منه،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يـقـــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكػور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة المدية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة المدية في الجدوؿ الممحق لهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
-

بزينة دمحم
كوحيل السعيد
لعالوؼ أحمد
خضروف عمار

عمار مهوب أحسف
فنيش حسيف
عيساوؼ دمحم

بوسحابة عمارة
رزوؽ لطفي
زاهد موسى
جغادر عبد الجميل
عتيق عمور

 -2األعضاء المنتخبون:

االسم والمقب

 بولمعالي النذيرعباسي سعاد بوفاسة سميماف عمروش الحسيف ابو ذرة سالـ قريتمي حميد غرابة مصطفى تراسراست عبد السالـ عوفي صالح بف عيسى حماد -دباح أسامة

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المدية
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكمف بالمالية،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
الوزير المكمف بالعدؿ،
الوزير المكمف بالتجارة،
الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
الوزير المكمف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
الوزير المكمف باالتصاؿ،
الوالي.

الصفة الييئة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،
ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ والتكنولوجيا،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة.
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم رقم  1662مؤرخ في  06نوفمبر ّ ،2016
المجنة العممية لقسم عمم النبات بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  219-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبموجب القرار رقـ  722المؤرخ في  26سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ عمـ الت ػ ػربة بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النبات بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
 ةالمؤرخ في  25ماؼ ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النبات بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النبات بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحة،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة
ممحق بالقرار رقم  1662المؤرخ في  06نوفمبر  ،2016الذي ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم النبات بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذة ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بف حوحو سميمة
بوزنادؼ الزواوؼ
رئيس القسـ
أستاذ
بعمي شريف جماؿ
أستاذ
عبد الكريـ حساف
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
بورغدة هدػ
أستاذ مساعد قسـ "ب"
لصوف نسيمة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
كداد عبد العزيز
أستاذ مساعد قسـ "ب"
تريكية عبد الحميد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1663مؤرخ في  06نوفمبر ّ ،2016
المجنة العممية لقسم اإلنتاج النباتي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  219-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبموجب القرار رقـ  724المؤرخ في  26سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ اإلنتاج النباتي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلنتاج النباتي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
 ةالمؤرخ في  31ماؼ ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلنتاج النباتي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلنتاج النباتي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحة،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية
ممحق بالقرار رقم  1663المؤرخ في  06نوفمبر  2016الذي ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلنتاج النباتي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
مقميش ليمى
رئيس القسـ
وناف سيدؼ أدمحم
أستاذ
رقيق الياس
أستاذ
عبد القرفي عيسى
أستاذ محاضر قسـ"أ"
جماؿ عبد الرحمف
أستاذ محاضر قسـ "أ"
مقميش ارزقي
أستاذ محاضر قسـ"ب"
لعطاطي مراد
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
عميروش صفية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1664مؤرخ في  06نوفمبر ّ ،2016
المجنة العممية لقسم التكنولوجيا الغذائية بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  219-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبموجب القرار رقـ  720المؤرخ في  26سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ التكنولوجيا الغذائية بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكنولوجيا الغذائية بالمدرسة الوطنية العميا
 ةلمفالحة المؤرخ في  29ماؼ ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا الغذائية بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا الغذائية بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحة،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  1664المؤرخ في  06نوفمبر  2016الذي ّ
المجنة العممية لقسم التكنولوجيا الغذائية بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
االسم والمقـب

الصفـة

بيطاـ أرزقي
بف شعباف أحمد
وناف غنية
فرحات زوليخة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة
أستاذة

صدوقي حسيف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

عميالي مالؾ

بوسالمة دمحم

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أستاذ محاضر قسـ"أ"

أستاذ مساعد قسـ"أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1665مؤرخ في  06نوفمبر ّ ،2016
المجنة العممية لقسم عمم الحيوان الزراعي والغابي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  219-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبموجب القرار رقـ  723المؤرخ في  26سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ عمـ الحيواف الزراعي والغابي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ الحيواف الزراعي والغابي بالمدرسة الوطنية
 ةالعميا لمفالحة المؤرخة في  25 ،24و 30ماؼ ،2016
يقـــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ الحيواف الزراعي والغابي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ الحيواف الزراعي والغابي بالمدرسة الوطنية العميا
لمفالحة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحة،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  1665المؤرخ في  06نوفمبر  2016الذي ّ
المجنة العممية لقسم عمم الحيوان الزراعي والغابي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
االسم والمقـب

بيش دمحم
دومانجي بهية
دومانجي صالح الديف
موحوش فائزة
خالفي وسيمة
غزالي جموؿ
قسوـ دمحم

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ
أستاذة
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ"أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1666مؤرخ في  06نوفمبر ّ 2016
المجنة العممية لقسم االقتصاد الريفي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  219-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبموجب القرار رقـ  726المؤرخ في  26سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ االقتصاد الريفي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االقتصاد الريفي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
 ةالمؤرخ في  14جانفي ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ االقتصاد الريفي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االقتصاد الريفي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحة،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية
ممحق بالقرار رقم  1666المؤرخ في  06نوفمبر  2016الذي ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسم االقتصاد الريفي بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة

االسم والمقـب

بدراني سميماف

الصفـة

داودؼ عمي
بف مبارؾ عبد المجيد
برابز فطيمة
قاسي أحسف
كيحاؿ عمر
بف تركي نسيمة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة
أستاذ محاضر قسـ"أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ" أ "
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1667مؤرخ في  06نوفمبر ّ ،2016
المجنة العممية لمقسم التحضيري بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  219-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية العميا لمفالحة رقـ  83المؤرخ في  20جواف ،2016
 ةيقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437

الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لمقسـ التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لمقسـ التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحة،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  1667المؤرخ في  06نوفمبر  ،2016الذي ّ
المجنة العممية لمقسم التحضيري بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
الصفـة

االسم والمقـب

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

بف ذيب يوسف
بف شعباف عثماف

موحوش عمي
حميداتو دمحم أميف

أستاذ محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"

برقوؽ دمحم

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ايتسورؼ قدور

شرقي عمر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ"ب"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1668مؤرخ في  06نوفمبر ّ ،2016
المجنة العممية لقسم اليندسة الريفية بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  219-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبموجب القرار رقـ  721المؤرخ في  26سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ الهندسة الريفية بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة الريفية بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
 ةالمؤرخة في  07و 19جواف ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الريفية بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الريفية بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحة،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية
ممحق بالقرار رقم  1668المؤرخ في  06نوفمبر  2016الذي ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الريفية بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة

الصفـة

االسم والمقـب

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

فداؿ دمحم أميف
عمارة محفوظ

موحوش ابراهيـ
شبكة دمحم ناصر
عيداوؼ عبد هللا
بوظهر الياس
منصورؼ جماؿ

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1669مؤرخ في  06نوفمبر ّ ،2016
المجنة العممية لقسم عمم التـربة بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  219-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبموجب القرار رقـ  722المؤرخ في  26سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ عمـ الت ػ ػربة بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ الت ػ ػربة بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
 ةالمؤرخ في ّأوؿ جواف ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ الت ػ ػربة بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ الت ػ ػربة بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحة،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  1669المؤرخ في  06نوفمبر  ،2016الذي ّ
المجنة العممية لقسم عمم التـربة بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
االسم والمقـب

الصفـة

جيمي قدور
سمار احسف
بورغدة نادية
ولد فروخ دمحم الهادؼ
أعمر عمي عبد الكريـ
لعريبي عبد القادر

رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

داود يوسف

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1670مؤرخ في 06نوفمبر ّ ،2016
المجنة العممية لقسم الغابات وحماية الطبيعة بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  219-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبموجب القرار رقـ  728المؤرخ في  26سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ الغابات وحماية الطبيعة بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الغابات وحماية الطبيعة بالمدرسة الوطنية العميا
 ةلمفالحة المؤرخ في  13جانفي ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الغابات وحماية الطبيعة بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الغابات وحماية الطبيعة بالمدرسة الوطنية العميا
لمفالحة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحة،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية
ممحق بالقرار رقم 1670المؤرخ في  06نوفمبر  ،2016الذي ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسم الغابات وحماية الطبيعة بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
الصفـة

االسم والمقـب

مرسمي عبد القادر

ناصر باؼ نازلي
بمطرش دمحم
بوبكر الزوبير
وانوقي بف عالية
أولدش الهادؼ
بوشارب ابراهيـ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1671مؤرخ في  06نوفمبر ّ ،2016
المجنة العممية لقسم اإلنتاج الحيواني بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  219-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبموجب القرار رقـ  725المؤرخ في  26سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ اإلنتاج الحيواني بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلنتاج الحيواني بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
 ةالمؤرخ في  24ماؼ ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلنتاج الحيواني بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلنتاج الحيواني بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحة،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  1671المؤرخ في  06نوفمبر  ،2016الذي ّ
المجنة العممية لقسم اإلنتاج الحيواني بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
االسم والمقـب

غزالف فيصل
إخمف حساف
بودومة دليمة
شبكة ربيحة
بف يوسف دمحم الطاهر
بركاني دمحم العيد
لونغو فاطمة حسنى

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة
أستاذة
أستاذ
أستاذ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قـرار رقم  1672مؤرخ في  06نوفمبر  ، 2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  219-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبموجب القرار رقـ  719المؤرخ في  26سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلممدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمفالحة المؤرخ في  15جواف ،2016
 ةيقـــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437

الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،وفقا لمجدوؿ الممحق
بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7

المـؤرخ في  06نوفمبر 2016
ممحق بالقرار رقم 1672
ّ
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمفالحة

االسم والمقـب

خميفي لخضر

بمطرش دمحم

الصفـة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

عبد الكريـ حساف

التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
التدرج والشهادات
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
مديرة مساعدة مكّمفة بالتّكويف المتواصل والعالقات الخارجية

داودؼ عمي

رئيس قسـ االقتصاد الريفي

برابز فطيمة

بوزناد زواوؼ

رئيس قسـ عمـ النبات

عمارة محفوظ

رئيس قسـ الهندسة الريفية
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8

وناف سيدؼ ادمحم

رئيس قسـ اإلنتاج النباتي

10

ناصر باؼ نازلي

رئيسة قسـ الغابات وحماية الطبيعة

12

دومانجي بهية

رئيسة قسـ عمـ الحيواف الزراعي والغابي

9

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

رئيس قسـ عمـ التربة

جيمي قدور

رئيس قسـ التكنولوجيا الغذائية

بف شعباف أحمد

رئيس قسـ اإلنتاج الحيواني

اخمف حساف

بف شعباف عثماف

رئيس القسـ التحضيرؼ

بدراني سميماف

رئيس المجنة العممية لقسـ االقتصاد الريفي

رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـ النبات

بف حوحو سميمة

رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة الريفية

فداؿ دمحم أميف

رئيسة المجنة العممية لقسـ اإلنتاج النباتي

مقميش ليمى

رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ التربة

داود يوسف

مرسمي عبد القادر

رئيس المجنة العممية لقسـ الغابات وحماية الطبيعة

بيش دمحم

رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ الحيواف الزراعي والغابي

رئيس المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا الغذائية

بيطاـ أرزقي

رئيس المجنة العممية لقسـ اإلنتاج الحيواني

غزالف فيصل

رئيس المجنة العممية لمقسـ التحضيرؼ

بف ذيب يوسف

ممّثمة أساتذة قسـ عمـ النبات
ممثّل أساتذة قسـ االقتصاد الريفي

لوانشي مريـ

بف مبارؾ عبد المجيد

ممثّل أساتذة قسـ الهندسة الريفية
ممثّل أساتذة قسـ اإلنتاج النباتي

موحوش ابراهيـ
رقيق الياس

ممثّل أساتذة قسـ عمـ التربة
ممثّل أساتذة قسـ الغابات وحماية الطبيعة

سمار أحسف

وانوقي بف عالية

ممّثمة أساتذة قسـ التكنولوجيا الغذائية

مفتاحي زوليخة

ممثّل أساتذة قسـ عمـ الحيواف الزراعي والغابي
ممّثمة أساتذة قسـ اإلنتاج الحيواني

شكالي قحضاب

بودومة دليمة

حميداتو دمحم أميف

ممثّل أساتذة القسـ التحضيرؼ
ممثّل عف األساتذة المساعديف

بمعربي بارودؼ

مدير مخبر بحث

شبكة دمحم ناصر

مدير مخبر بحث

بقاؿ دمحم

مديرة مخبر بحث

وناف غنية

مدير مخبر بحث

عميالي مالؾ

مدير مخبر بحث

بف يوسف دمحم الطاهر

دومانجي صالح الديف

مدير مخبر بحث

بوجنيبة مسعود

أستاذ بالمدرسة العميا لألساتذة -القبة

مدير مخبر بحث

بوبكر الزوبير

بف يوسف الهادؼ
سيد نصيرة

أستاذ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -الجزائر

مسؤولة المكتبة
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قـرار مؤرخ في  06نوفمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسـة العميـا لألساتـذة القبـة – الجزائـر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى األمػػر رقػػـ  03/06المػػؤرخ فػػي  15جويميػػة سػػنة  ،2006المتضػػمف القػػانوف األساسػػي العػػاـ لموظيفػػةالعمومية،
 بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ الرئاس ػ ػػي رق ػ ػػـ  179/82الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  15م ػ ػػاؼ س ػ ػػنة  ،1982المح ػ ػػدد لمحت ػ ػػوػ الخ ػ ػػدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  303/82الم ػػؤرخ ف ػػي  11س ػػبتمبر س ػػنة  ،1982المتعم ػػق بتسييػ ػػر الخ ػػدماتاإلجتماعية،
 بمقتضػػى المرس ػػوـ التنفيػػذؼ رق ػػـ  77/13الم ػػؤرخ فػػي  30ج ػػانفي س ػػنة  ،2013المحػػدد لص ػػالحيات وزيػػرالتعميـوالبحث العممي،
العالي
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-08المؤرخ في  14جويميػة سػنة  ،2008المتضػمف تحويػل المدرسػة العميػالألساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ػر لممحضر المػؤرخ في  27جواف سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخػاب لممثمػي العمػػاؿ فػي لجنػػة
 نظػ ػ ػ ةاالخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسػة العميػا لألساتػذة القبػة،
ػر لممحضر المؤرخ في  27جواف سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة في لجنػة
 نظػ ػ ػ ةاالخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسػة العميػا لألساتػذة القبػة،
ػر لممحضر المػؤرخ في  28جػواف سػنة  ،2016المتضمػػف تشػكيمة أعضػػاء لجنػػة الخدمػػات اإلجتماعيػػة لػػدػ
 نظػ ػ ػ ةاالمدرسػة العميػا لألساتػذة القبػة،
يـقــــــرر
المـادة األولى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة العميا لألساتذة القبة.
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون :
 –02سرير نبيل،
 –05زهير عجريد،
 –08دحموف جميمة،

 –01شنوقة عبد المجيد،
 –04مقراف سميـ،
 –07قاضي فائزة،

 –03زيتوني عبد الغني،
 –06بف مرزوؽ فاروؽ،

األعضاء اإلضافيون :
 –02طيايبية بالؿ،
 –01عمار ولد حمودة،
المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المــادة  :4يكمػػف السيػػد مدي ػػر المدرسػػة العميػػا لألسػػاتذة القب ػػة ،بتنفيػػذ هػػذا القػرار ،الػػذؼ سينشػػر فػػي النشػرة الرسػػمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
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قـرار مؤرخ في  06نوفمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى مديريـة الخدمات الجامعية غميـزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  84/95المؤرخ في  22مارس سنة  ،1995المتضمف إنشاء الديواف الوطنيلمخدمات الجامعية وتنظيمه وعممه ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ  312/03المؤرخ في  14سبتمبر سنة
،2003
 بمقتضى القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخ في  17فيفرؼ سنة  ،2016يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة لها ومشتمالتها،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  17أكتوبر سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػمديرية الخدمات الجامعية غميزاف،
يـقــــــرر
المـادة األولى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية غميزاف.
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون:
 –01بكوش دمحم،
 –04عاليمي جموؿ،
 –07بمعالية سهاـ،

األعضاء اإلضافيون :

 –01بف الحاج جموؿ دمحم،

 –02بف زقرار هشاـ،
 –05تاسرات رضواف،
 –08بف دحو فتحي،

 –03حراوؼ عبد القادر،
 –06ولد الشيخ مصطفى،
 –09بوخريص دمحم األميف،

 –02قدور قمعي إسماعيل،

 –03دمحمؼ سيد أحمد،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى هذا القرار.
المادة  :4يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعيػة غميػزاف ،بتنفيػذ هػذا القػرار ،الذؼ سينشر في النش ػرة الرسميػة لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
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قـرار مؤرخ في  07نوفمبر  2016يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسـة العميـا لألساتـذة بورﭬلـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي

والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  184-15المؤرخ في  11جويمية سنة  ،2015المتضمف إنشاء مدرسة عميالألساتذة بورقمة،

ػر لممحضر المػؤرخ في  11أكتوبػر سنة  ،2016المتضمف فػرز األصوات اإلنتخاب لجنػة الخدمػات
 نظػ ػ ػ ةااإلجتماعيػة لدػ المدرسػة العميػا لألساتػذة بورﭬلة،

ػر لممحضر المػؤرخ في  13أكتوبر سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدػ
 نظػ ػ ػ ةاالمدرسػة العميػا لألساتػذة بورﭬلة،
يـقــــــرر

المـادة األولى  :تنشأ لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة العميا لألساتذة بورﭬلة.

المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ :
األعضاء الدائمون :

 –01بف نونة عبد العزيز،
 –04رعاش إسحاؽ،
 –07سالـ فرحات،

 –02رعاش سرحاف،

 –05جندلي عبد المجيد،

 –03قصراوؼ أمينة،

 –06سويقات عبد القادر،

األعضاء اإلضافيون :

 –01شغاؿ يوسف –02 ،بف زاهي خديجة،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا لألساتذة بورﭬلة ،بتنفيذ هذا القرار ،الذؼ سينشر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  07نوفمبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
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قـرار مؤرخ في  10نوفمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة قسنطينـة  -عين البـاي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  84/95المؤرخ في  22مارس سنة  ،1995المتضمف إنشاء الديواف الوطنيلمخدمات الجامعية وتنظيمه وعممه ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ  312/03المؤرخ في  14سبتمبر سنة
،2003
 بمقتضى القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخ في  17فيفرؼ سنة  ،2016يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة لها ومشتمالتها،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  17أكتوبػر سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب أعضاء لجنة الخدماتاإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة عيف الباؼ،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  18أكتوبػر سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػمديرية الخدمات الجامعية قسنطينة عيف الباؼ،
يـقــــــرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة عيف الباؼ.
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون :
 –01دنش شافية،
 –04حركاتي سامي،
 –07بف عريبة فارس،

األعضاء اإلضافيون :
 –01توهامي عمي،

 –02قبايمي ليمى،
 –05شنيخرؼ رضا،

 –03بف عبد القادر دمحم األميف،
 –06دحماني رستـ،

 –02مرزاؽ وسيمة،

المـادة  : 3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى هذا القرار.
المادة  : 4يكمف السيد مديػر الخدمات الجامعية قسنطينة عيف الباؼ ،بتنفيذ هذا القرار ،الذؼ سينشر في النشػرة
الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالج ازئر في  10نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
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قـرار رقم  1673مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
التعميم األساسي في عموم الطبيعة والحياة بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس-سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في عموـ الطبيعة والحياة بكمية
 ةالمؤرخ في  27سبتمبر ،2016
عموـ الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف ّ 1
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في عموـ الطبيعة والحياة بكمية
عموـ الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في عموـ الطبيعة والحياة بكمية
عموـ الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1673المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم التعميم األساسي في عموم الطبيعة والحياة بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف1
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1عالؽ فاتح
رئيس القسـ
 2بونشادة مصطفى
أستاذ
 3بوحراثي الصادؽ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 4عولمي عبد المالؾ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
 5هاني مريـ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
 6مرغـ منيرة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 7العكايشي عبد المالؾ
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
 8قارة نبيمة
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قرار رقم  1674مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البيولوجيا والبيئة النباتية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 561المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
لقسـ البيولوجيا والبيئة النباتية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سطيف،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا والبيئة النباتية بكمية عموـ الطبيعة
 ةالمؤرخ في  27سبتمبر ،2016
والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف ّ 1
ــــرر
يــقـــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والبيئة النباتية بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والبيئة النباتية بكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة فرحات عباس -سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1674المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البيولوجيا والبيئة النباتية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف1
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
جردالي صوفيا
1
رئيس القسـ
حراؽ عبد المالؾ
2
أستاذ
فني دمحم
3
أستاذ
رمضاني مسعود
4
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
نوار هند
5
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
صاولي نصيرة
6
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
تجارؼ نسيمة
7
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الرابع 2016

216

قرار رقم  1675مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم الفالحية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 559المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
لقسـ العموـ الفالحية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سطيف،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية عموـ الطبيعة والحياة
 ةالمؤرخ في  27سبتمبر ،2016
بجامعة فرحات عباس -سطيفّ 1
ـــرر
يـقــــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
فرحات عباس -سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1675المـؤرخ في  13نوفمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم الفالحية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف1

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب
بنية فريدة
شنيتي خميصة
حفصي ميمود
شنافي حورية
مباركية عبد الكريـ
رواؽ نور الديف
بير عبد النور
ليماني ياسيف
مشاف يسمينة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ
أستاذة
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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قـرار رقم  1676مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 562المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سطيف،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية بكمية عموـ
 ةالمؤرخ في  27سبتمبر ،2016
الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيفّ 1
ــــرر
يـقـــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ 1424
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية بكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة فرحات عباس -سطيف .1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف  ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف  ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1676المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف1
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
قاسـ رشيد
1
رئيس القسـ
عميرة إسماعيف
2
أستاذ
خنوؼ الصديق
3
أستاذة
دحامنة صميحة
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
قاسمي لخضر
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
بف عبد هللا حسيبة
6
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
حمدؼ ليمى
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بف الشيخ فطيمة
8
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قـرار رقم  1677مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البيوكيمياء بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةلمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ وا ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 563المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
لقسـ البيوكيمياء بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سطيف ،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيوكيمياء بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
 ةالمؤرخ في  27سبتمبر ،2016
فرحات عباس -سطيف ّ 1
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ 1424
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
الموافق  23غشت سنة ّ ،2003
المعدؿ و ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوكيمياء بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوكيمياء بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
فرحات عباس -سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس-سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1677المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البيوكيمياء بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف1
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
شارؼ نور الديف
1
رئيس القسـ
بمحطاب رشيد
2
أستاذ
عرعار لخميسي
3
أستاذ
سناطور عبد الرحماف
4
أستاذ
بغياني عبد الرحماف
5
أستاذة
بوريش حمامة
6
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
صبحي وداد
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
مسعودؼ دليمة
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
العمارؼ آسيا
9
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قـرار رقم  1678مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الميكروبيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 560المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
لقسـ الميكروبيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سطيف،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة
 ةالمؤرخ في  27سبتمبر ،2016
بجامعة فرحات عباس -سطيف ّ 1
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة فرحات عباس-سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
فرحات عباس -سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم 1678المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الميكروبيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف1

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب
مزعاش سامية
سيميني عالوة
حرز هللا داود
زروؽ دمحم ميهوب
بوسواليـ نواؿ
يحياوؼ بالؿ
شريف حفصة
بف شيخ عمر
موفق عبد الناصر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قـرار رقم  1679مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 558ّ
لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سطيف،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس-
 ةالمؤرخ في  27سبتمبر ،2016
سطيفّ 1
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة فرحات
عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس-
سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  1679المؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس -سطيف 1

الرقم االسم والمقـب
 1زروؽ دمحم ميهوب
 2غرزولي رشيد
 3سيناطور عبد الرحماف
 4بوحراثي الصادؽ
 5حراؽ عبد المالؾ

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الميكروبيولوجيا
ّ
عميد الكمية
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ البيولوجيا والبيئة النباتية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الرابع 2016

221

شنيتي خميصة
بمحطاب رشيد

رئيسة قسـ العموـ الفالحية
رئيس قسـ البيوكيمياء

6
7
8

سميني عالوة

رئيس قسـ الميكروبيولوجيا

9
10
11
12
13
14
15
16

عميرة إسماعيف
بونشادة مصطفى
بنية فريدة
قاسـ رشيد
مزعاش سامية
جردالي صوفيا
شارؼ نور الديف
عالؽ فاتح

رئيس قسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية
رئيس قسـ التعميـ األساسي في عموـ الطبيعة والحياة
رئيسة المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية
رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية
رئيسة المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا
رئيسة المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والبيئة النباتية
رئيس المجنة العممية لقسـ البيوكيمياء
رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في عموـ الطبيعة والحياة

 17حرز هللا داود

 18حفصي ميمود
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

مباركية عبد الكريـ
خنوؼ الصديق
جيرار ناصر
لعور حسيف
فني دمحم
بوريش حمامة
بغياني عبد الرحماف
صاولي نصيرة
العمارؼ آسيا
عرعار لخميسي

رمضاني مسعود
دحامنة صميحة
هوشار بخوش
يحياوؼ بالؿ

29
30
31
32
 33بوضياؼ شافية

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الميكروبيولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ الفالحية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ الفالحية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا والبيئة النباتية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا والبيئة النباتية
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ البيوكيمياء
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ البيوكيمياء
ّ

ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1680مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 565المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
المعدؿ،
لقسـ اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف ،1
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات
 ةالمؤرخ في  27جواف ،2016
عباس -سطيف1
ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ 1424
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس-سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات
عباس -سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحــق
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

بالقـرار رقـم  1680المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف1
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
راجعي حمود
رئيس القسـ
عبد العزيز مراد
أستاذ
مصطفاؼ دمحم
أستاذ
رحماني لزهر
أستاذ
بياضي عبد الحفيع
أستاذ محاضر قسـ "أ"
نورؼ حمو
أستاذ محاضر قسـ "أ"
صايت بمقاسـ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
ساحمي زهير
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بمخير كماؿ سميـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1681مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةلمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ وا ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 568المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
المعدؿ،
لقسـ الهندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف ،1
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات
 ةالمؤرخ في  27جواف ،2016
عباس -سطيف 1
ّ
ــــرر
يـقــــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ 1424
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس-
سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات
عباس -سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1681المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف1
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

مقراني العربي
مرداس عبد الغاني
كبيش خميفة
بمقاسمية مراد
منصورؼ مولود
عمراف موسى
بوتميخت مراد

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1682مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكترونيك بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 566المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
المعدؿ،
لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف ،1
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات
 ةالمؤرخ في  27جواف ،2016
عباس -سطيف 1
ّ
ــــرر
يـقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات

عباس-سطيف.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات
عباس -سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس-سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1682المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

لقسم اإللكترونيك بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف1

االسم والمقـب

الصفـة

فرحات حميدة عبد الحق

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

زقادؼ عامر

أستاذ

حساـ عبد الوهاب

رئيس القسـ

بوزيت نصر الديف

أستاذ

عمارجية نور الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

خوني حبيب

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بوقزاؿ ساعد

بولحباؿ السبتي

أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1683مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس-سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 567المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
لقسـ هندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات
 ةالمؤرخ في  27جواف ،2016
عباس -سطيف1
ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات
عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات
عباس -سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1683المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف1
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بف عنيبة دمحم الطاهر
1
رئيس القسـ
بوزرافة ابراهيـ
2
أستاذ
بف الشيخ لحسف
3
أستاذ
بف عاشور جعفر
4
أستاذ
حداوؼ نصر الديف
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
شيباف لمنور
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بف عيشة دمحم
7
شبيرة فخرؼ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
8
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1684مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 564ّ
المعدؿ،
لكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف،1
ّ
المؤرخ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيفّ 1
 ةفي  29جواف ،2016
ـــــرر
يـقـــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس-
سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف،1
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ

الرقم
1
2
3
4
5
6

األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  1684المؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف 1
الصفـة
االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ التعميـ
ّ
قالؿ مسعود
األساسي في التكنولوجيا
عميد الكمية
خرموش أحمد
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
وارؼ كماؿ
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
خمميش مبروؾ
رئيس قسـ هندسة الطرائق
بزرافة ابراهيـ
رئيس قسـ الهندسة المدنية
مرداس عبد الغاني
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7

عبد العزيز مراد
حساـ عبد الوهاب

10

رئيس المجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق
بف عنيبة دمحم الطاهر
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية
مقراني العربي
رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني
راجعي حمود
فرحات حميدة عبد الحق رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ
رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا
فيطاس رشيد
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ هندسة الطرائق
بف الشيخ لحسف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ هندسة الطرائق
شيباف لمنور
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الهندسة المدنية
كبيش خميفة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني
رحماني لزهر
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني
بياضي عبد الحفيع
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ
زيات لحسف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ
بوقزولة نصر الديف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا
بوصبع شعباف
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بوتميخت مراد
ممثّل عف األساتذة المساعديف
عمراف موسى
مدير مخبر بحث
شافع صالح
مديرة مخبر بحث
بف غانـ فتيحة
مدير مخبر بحث
نعموف فريد
مدير مخبر بحث
نسارؾ بمقاسـ
مدير مخبر بحث
لعمامرة عثماف
مدير مخبر بحث
كريـ فاتح
مدير مخبر بحث
زقادؼ عامر
مدير مخبر بحث
بكة رايس الهادؼ
مدير مخبر بحث
بف عاشور جعفر
مدير مخبر بحث
خابر فريد
مدير مخبر بحث
ناصف الساسي
مدير مخبر بحث
حداوؼ نصر الديف
مسؤولة المكتبة
هندؿ مميكة

8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

بف عمراني حساف

رئيس قسـ اإللكتروتقني
رئيس قسـ اإللكترونيؾ

رئيس قسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1685مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعدل القرار رقم  140المؤرخ في  6مارس 2016

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  182 - 84المؤرخ في  7ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  4غشت سنة ،1984والمتضمف إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2مكرر 1منه،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  140المؤرخ في  6مارس  ،2016الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةاألمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية.
يـقـــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  140المؤرخ في  6مارس  ،2016المعدؿ والمذكػور أعال  ،كما

هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينين:

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

االسم والمقب

الصفة

 -بف يعيش عبد الكريـ

رئيس

 -بف المجات سميرة

عضو

 -بوهالي دمحم

عضو

 -عقوف عمر

 بف قدوار صالح بوذراع رابح -بتة يحي

 -بوقندورة عبد هللا

 -مشناف محند أوادير

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،

عضو
عضو

عضو

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ،

ممثل الوالي.
عضو
 بف الشيخ الحسيف صراح" ........................................والباقي بدون تغيير."...........................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1686مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعدل القرار رقم  169المؤرخ في  21أفريل 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  125-15الم ػػؤرخ ف ػػي  25رج ػػب ع ػػاـ  1436المواف ػػق  14م ػػايو س ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  210-01المػػؤرخ فػػي  2جمػػادػ األولػػى عػػاـ  1422الموافػػق  23يونيػػو سػػنة 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منه،
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 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  279-03المػػؤرخ فػػي  24جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة ،2003الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منه،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيػع األوؿ عػاـ  1434الموافػق  30ينػاير سػنة ،2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  169المؤرخ في  21أفريل  ،2015الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةورقمة ،المعدؿ.
يـقـــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  169المؤرخ في  21أفريل  ،2015المعدؿ والمذكػور أعال ،
كما هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

القطاع

الصفة

قادرؼ دمحم العيد

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

باشا عبد الغاني

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

مستور بصديق

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

مداني بف عمي

عضو

قرقب دمحم

حروز عبد العزيز

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

 -زوبير أحمد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،

حواسي عمي

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

بوخارؼ إدريس

عضو

ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة،

حراف بشير

عضو

ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل،

بزيف فتيحة

منينة موسى

عضو
عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،

حماديف بمقاسـ

عضو

ممثل الوزيرة المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ،

مصدؽ فاضل

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف و إصالح المستشفيات،

بوتسونة الطاهر

عضو

ممثل الوالي.

ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

"...................................والباقي بدون تغيير.".......................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الرابع 2016

230

قـرار رقم

1687

مؤرخ في

13

نوفمبر  ،2016يعدل القرار رقم

224

المؤرخ في أول مارس  ،2014الذي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  444-55المؤرخ في  4محرـ عاـ  5344الموافق  23نوفمبر سنة 2155

والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  22-54المؤرخ في  53ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  521-51المؤرخ في  4رمضاف عاـ  5342الموافق  53يونيو سنة  2151الذؼيحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  23منه،

 وبمقتضى القرار رقـ  223المؤرخ في أوؿ مارس سنة  2153الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة ،المعدؿ.
يـقـــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجػدوؿ الممحق بالقرار رقـ  223المؤرخ في أوؿ مارس ،2153المعدؿ ،والمػذكور أعال ،
كما هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة

 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
لطرش دمحم الهادؼ

القطاع

الصفة

عقوف عمر

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

بوهالي دمحم

بف المجات سميرة

عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

بف قدوار صالح

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،

بولعبرة عبد العزيز
عسموف لويزة

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

بف بمقاسـ عبدالقادر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،

بموـ عمقمة دراجي

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،

ممثل الوزير المكمف بالتهيئة العمرانية والسياحة التقميدية.

"...................................والباقي بدون تغيير.".......................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1688مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة ابن خمدون -تيارت

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  271-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ
 ةالمؤرخ في  02أكتوبر ،2016
التسيير بجامعة ابف خمدوف -تيارت ّ
يـقـــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية
وعموـ التسيير بجامعة ابف خمدوف -تيارت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير
بجامعة ابف خمدوف -تيارت ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف -تيارت ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  1688المؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة ابن خمدون -تيارت
الرقم االسم والمقـب
1

شريط عابد

2

مدني بف شهرة

3

سدؼ عمي

4

حرؼ خميفة

5

سويد دمحم السعيد

6

مختارؼ مختار

الصفـة
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ

عميد الكمية

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ العموـ االقتصادية

رئيس قسـ العموـ التجارية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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7

قنيشي دمحم

رئيس قسـ عموـ التسيير

8

دحو عبد الكريـ

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية

9

آيت عيسى عيسى

رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير

11

حسيف يحي

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية

11

بف شعباف هالؿ

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ

ممثّل عف األساتذة المساعديف

12

مهدؼ العربي

13

بف صوشة ثامر

14

عمي عابد

15

رابح قادة

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤوؿ المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1689مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عمم النفس وعموم التربية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية بكمية العموـ اإلنسانية
 ةالمؤرخ في  22جواف ،2016
واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ّ

ـــرر
يـقــــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية بكمية العموـ اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية بكمية العموـ اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحــق بالقـرار رقـم 1689المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عمم النفس وعموم التربية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

جعدوني الزهراء
بوقريرس فريد
بف مصمودؼ عمي
قدرؼ سمية
صدار لحسف
قروج رشيدة
قسيالت فتيحة
عابد دمحم

الصفـة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1690مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عمم االجتماع بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
 ةالمؤرخ في  21جواف ،2016
بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحــق بالقـرار رقـم  1690المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عمم االجتماع بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

الصفـة

جيالني كوبيبي معاشو

رئيس القسـ

لغرس سوهيمة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

عقوف مميكة
فرفار جماؿ

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

محفوظ صادؽ بف عبد هللا

أستاذ مساعد قسـ "أ"

جير الزهرة

أستاذة مساعدة قسـ "ب"

خيثر سعدية

أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1691مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الفمسفة بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبموجب القرار رقـ  578المؤرخ في  18سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ الفمسفة بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة معسكر،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
 ةالمؤرخ في  21جواف ،2016
بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ّ
ـــرر
يـقـــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية

بجامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
مصطفى اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم1691المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الفمسفة بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

كرد دمحم
نابي بوعمي
بمحنافي جوهر
خديـ أسماء

مطالسي حمي نور الديف
اليزيد جميمة
قدار سميرة

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1692مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  577المؤرخ في  18سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة معسكر،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية
 ةالمؤرخ في  21جواف ،2016
واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ّ
ــــرر
يـقـــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحــق بالقـرار رقـم 1692المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

الصفـة

بوداود عبيد
بوغفالة وداف
بودالية تواتية
قبايمي هوارؼ
بوجالؿ قدور
بولرياؿ مريـ

أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

بف داهة عدة
بمبشير عمر

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم 1693مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ

محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبموجب القرار رقـ  576المؤرخ في  18سبتمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة معسكر،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى
 ةالمؤرخ في  23جواف ،2016
اسطمبولي -معسكر ّ
ــــرر
يـقـــ ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة

مصطفى اسطمبولي-معسكر.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى
اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  1693المؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

الصفـة

االسم والمقـب

خميفي بشير

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الفمسفة
ّ

طيبي غمارؼ

عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

بوغفالة وداف
بوداود عبيد

جيالني كوبيبي معاشو

بمبشير عمر

نابي بوعمي

رئيس قسـ العموـ اإلنسانية

رئيس قسـ الفمسفة

بوقريرس فريد

رئيس قسـ عمـ النفس وعموـ التربية

بف داهة عدة

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية

عقوف مميكة

رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع

جعدوني زهراء

رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية

كرد دمحم

رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ اإلنسانية
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ اإلنسانية
ّ

سمطانة عابد
بممداني نواؿ

قورارؼ عيسى
رباني الحاج

بمحاج عبد القادر

بف نعوـ فاطيمة الزهراء

بف ميمود وسيمة نادية
فراجي فضيمة

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ عمـ االجتماع

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الفمسفة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعموـ التربية
ّ

ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1694مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكتروتقني بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
 ةالمؤرخ في  21جواف ،2016
مصطفى اسطمبولي -معسكر ّ
يـقـــــ ّــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
مصطفى اسطمبولي -معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة مصطفى

اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم 1694المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكتروتقني بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
الرقم
1

االسم والمقـب

الصفـة

شاوش جماؿ
بف ميموف يوسف

رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

مرابط بوعالـ

2
3
4

الكبير عبد القادر

أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"

6

دبات دمحم بممدني

أستاذ محاضر قسـ "ب"

5
7
8

أستاذ محاضر قسـ "ب"

دحو عمر

عز الديف حسيف عبد الحق

زارب دمحم المهدؼ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قـرار رقم  1695مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الري بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرؼ بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة مصطفى
 ةالمؤرخ في  20جواف ،2016
اسطمبولي -معسكر ّ
ــــــرر
يـق ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرؼ بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي-
معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرؼ بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة مصطفى
اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحــق بالقـرار رقـم 1695المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الري بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

بكوسة سمير بمقاسـ

عزاز الحبيب
قايدؼ العوني
كتروسي خديجة
طاليا أماؿ
بوزياف عبد القادر
نحاؿ العونية

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قـرار رقم  1696مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
 ةالمؤرخ في  22جواف ،2016
مصطفى اسطمبولي -معسكر ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
مصطفى اسطمبولي -معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
مصطفى اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم 1696المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

دلة نور الديف
سويسي عبد العزيز

الصفـة

الميش نور الديف
هوارؼ سيد أحمد دمحم
همساس ميمود
رحاؿ ناصر
أولهة رمضاف
زمرؼ الشيخ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "ب"
مساعد قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1697مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا
 ةالمؤرخ في  27جواف ،2016
بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
مصطفى اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1697المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

ولد الشيخ البحرؼ
بف همنة عمي

عايد عبد الكريـ
مداح حاج الميمود
بف دوبة مصطفى
جبمي عبد القادر
خميل فوضيل
درعي اسماعيل

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "ب"
مساعد قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"
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قـرار رقم  1698مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الطرائق بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
 ةالمؤرخ في  21جواف ،2016
مصطفى اسطمبولي -معسكر ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
مصطفى اسطمبولي -معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة

مصطفى اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي-معسكر ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحــق بالقـرار رقـم  1698المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم ىندسة الطرائق بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

بف قويدر عمي مصطفى
بممختار عبد القادر
بف يوسف عبد الغاني
زحاؼ عبد الحفيع
جبار مصطفى
عرقوب قادة
عتمة وفاء

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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قـرار رقم  1699مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم جذع مشترك تكنولوجيا بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ جذع مشترؾ تكنولوجيا بكمية العموـ والتكنولوجيا
 ةالمؤرخ في  23جواف ،2016
بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ّ
ــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ جذع مشترؾ تكنولوجيا بكمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ جذع مشترؾ تكنولوجيا بكمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم 1699المـؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم جذع مشترك تكنولوجيا بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
1
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
مرجي عمي
رئيس القسـ
أميف هللا العيد
2
أستاذ
خناثة رابح
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بميل عمي
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
صديق الطيب
5
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
زقة قدور
أستاذ مساعد قسـ "أ"
دايخ عبد القادر
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بف كرطاب عائشة
8
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1700مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 319المؤرخ في  03جواف  2014الذؼ ّ
ّ
لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة معسكر،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة مصطفى
 ةالمؤرخ في  12جويمية ،2016
اسطمبولي -معسكر ّ
ـــــرر
يـقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة مصطفى
اسطمبولي -معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي-
معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ 319
المؤرخ في  03جواف  2014الذؼ ّ
ّ
العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة معسكر.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

حـرر بالجزائر في  13نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  1700المؤرخ في  13نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5

بف يوسف عبد الغني
بوشكارة دمحم
عايد عبد الكريـ
قايدؼ العوني
أميف هللا العيد

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ هندسة الطرائق
ّ
عميد الكمية
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ جذع مشترؾ تكنولوجيا
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 6بف همنة عمي
 7سويسي عبد العزيز
 8شاوش جماؿ الديف
 9عزاز الحبيب
 10بممخطار عبد القادر
 11مرجي عمي
 12ولد الشيخ البحرؼ
 13دلة نور الديف
 14مرابط بوعالـ
 15بكوسة بمقاسـ سمير
 16بف قويدر عمي مصطفى
 17بف دوبة مصطفى
 18مداح حاج ميمود
 19مشاب اسماعيل
 20هوارؼ سيد أحمد دمحم
 21طهور أحمد
22
23
24
25
26
27
28
29

الكبير عبد القادر
زحاؼ عبد الحفيع
بف نعوـ منور
دايخ عبد القادر
خناتة رابح
بف ميموف يوسف
بميل عمي
قرفوؼ عثماف

رئيس قسـ
رئيس قسـ
رئيس قسـ

الهندسة الميكانيكية
الهندسة المدنية
اإللكتروتقني
الرؼ

رئيس قسـ
رئيس قسـ هندسة الطرائق
رئيس المجنة العممية لقسـ جذع مشترؾ تكنولوجيا
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية
رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني
رئيس المجنة العممية لقسـ الرؼ
رئيس المجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الهندسة الميكانيكية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الهندسة الميكانيكية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الهندسة المدنية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الهندسة المدنية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني
ّ

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ هندسة الطرائق
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1701مؤرخ في  14نوفمبر  2016يعدل القرار رقم  275المؤرخ في  25مارس 2014
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني
في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي ،المعدل والمتمم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  215 - 92المؤرخ في  20ذؼ القعدة عاـ  1412الموافق  23ماؼ سنة 1992والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي ،المعدؿ والمتمـ،
السيما المادة  4منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  396-11المؤرخ في  28ذؼ الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنةيحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما
 2011والذؼ ّ
المادة  13منه.
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في 18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  275المؤرخ في  25مارس  ،2014الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي ،المعدؿ والمتمـ.
يـقــــــرر
المادة األولى :تعػدؿ المػادة األولػى مػف القػرار رقػـ  275المػؤرخ فػي  25مػارس  ،2014المعػدؿ والمػتمـ والمػذكور
أعال وتحرر كما يأتي:

" المادة األولى(....................... :بدوف تغيير)......................................

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمػـ اإلنسػاف اإلجتمػاعي

والثقافي ،كما يمي:

بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :

 السيدة يحياوؼ زايدؼ رشيدة ،ممثمة وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسة، السيد سعدوف دمحم ،ممثال عف الوزير المكمف بالمالية، -السيدة قالز ويزة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالثقافة،

 -السيد ارزقي سميماف ،ممثال عف الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 السيد عابد دمحم ،ممثال عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات، -السيد أيت احسف رابح ،ممثال عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية،

 السيد بف ديب دمحم ،ممثال عف الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي، السيد ريابي زاكي زهير ،ممثال عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف ".األعضاء اآلخرين:

السيد بف زنيف بمقاسـ

السيد حيرش بغداد دمحم

السيد عطوؼ براهيـ

السيد يعالوؼ أحمد

السيدة بف إيدير فتيحة

السيد بكوش عمارة

مدير المركز،

مدير وحدة بحث،

مدير وحدة البحث،

مدير وحدة البحث،

مديرة وحدة بحث،

رئيس المجمس العممي".

...................................والباقي بدون تغيير.".......................................

المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  14نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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قـرار مؤرخ في  15نوفمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعــة يحـي فـارس المديـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيةالعمومية،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػمها،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممػي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  74-16المؤرخ في  22فيفرؼ سنة  ،2016يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 11-09المؤرخ في  04جانفي سنة  ،2009المتضمف إنشاء جامعػة المديػة،

ػر لممحضر المػؤرخ في  25أكتوبر سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدػ
 نظػ ػ ػ ةاجػامعػػة المديػة،
يـقـــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة يحي فارس المدية،

المـادة  :2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون :

 –01عباس عبد العزيز،

 –02مولود فطومي،

 –03بوصوار ميسوـ،

 –04ماعي يوسف،

 –05كاممي مصطفى،

 –06كنودؼ محجوب،

 –07صافية دمحم،

األعضاء اإلضافيون :
 –02منصور بوكرتاش كريـ،

 –01دالي سعيد،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،

المادة  :4يكمػف السيػد مديػر جامعػة يحػي فػارس المديػة ،بتنفيػذ هػذا القػرار ،الذؼ سينشػر في النشػرة الرسمية
لو ازرة التعميػـ العالي والبحث العممي،
حـرر بالجزائر في  15نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
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قـرار رقم  1702مؤرخ في  16نوفمبر  ،2016يعدل القرار رقم  262المؤرخ في  23مارس 2014
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة  ،2المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  162-13المؤرخ في  4جمادػ الثانية عاـ  1434الموافق  15ابريل سنة ،2013والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  ،2السيما المادة  2منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77 –13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  262المؤرخ في  23مارس  ،2014الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة البميدة  ،2المعدؿ.
يـقـــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  262المؤرخ في  23مارس ،2014المعدؿ والمذكػػور أعػال  ،كمػا
هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  16نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة 2

 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب

زغدار أحمد
زقارؼ نجيب
بالبكوش عبد القادر
أيت براهيـ غنيمة
قشاو دمحم الهادؼ
سماعيمي حاج
زرقاني جماؿ
قهاـ فروجة
عريب كريـ
خالـ سميـ
بمعروسي أمينة

األستاذ طـاىر حجـار

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية،
ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثمة الوالي.

".......................................والباقي بدون تغيير."........................................
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  20نوفمبر ،2016
قـرار رقم 1703
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ ّ 05-99ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العاليّ ،
المعدؿ و ّ
المتضمف
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015و
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15ّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
المؤرخ في  21ذو القعدة عاـ 1404الموافق  18غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 206- 84ّ
المتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة آداب و عموـ إنسانية بالجزائر،
 1984و
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ 1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211- 08ّ
المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة آداب و عموـ إنسانية بالجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محاضر اجتماع المجاف البيداغوجية الوطنية لػتأهيل الماستر لمياديف  :عموـ انسانية واجتماعية ،لغةو ادب عربي ،اداب ولغات اجنبية بالمدارس العميا لألساتذة بتاريخ  17نوفمبر.6102
يقــــــــــرر
المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة،
األولـى  :تؤهل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
طبقا لممحق هذا القرار.
يخصه
 : 2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة ّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  20نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

السنة الجامعية 2017-2016
ممحق :تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
الفرع

عموـ إنسانية واجتماعية

تاريخ

آداب و لغات أجنبية

لغة فرنسية

آداب و لغات أجنبية

لغة إنجميزية

دراسات لغوية

لغة وأدب عربي

تعميمية التاريخ

تخصص

تعميمية المغة العربية

تعميمية المغة الفرنسية والمغات االجنبية
والثانوية
تعميمية المغة االنجميزية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  20نوفمبر ،2016
قـرار رقم 1704
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمدرسة العميا لألساتذة بالقبة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ ّ 05-99ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العاليّ ،
المعدؿ و ّ
المتضمف
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015و
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15ّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
المؤرخ في  12ذو الحجة عاـ  1383الموافق  24أفريل سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 134- 64ّ
المتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بالقبة،
 1964و
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ 1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 209- 08ّ
المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناءا عمى محاضر اجتماع المجاف البيداغوجية الوطنية لػتأهيل الماستر لمياديف  :عموـ المادة ،رياضياتواعالـ الي ،عموـ الطبيعة والحياة ،فنوف بالمدارس العميا لألساتذة بتاريخ  17نوفمبر.6102
يقــــــــــرر
المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمدرسة العميا لألساتذة بالقبة،
األولـى :تؤهل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
طبقا لممحق هذا القرار.
يخصه
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بالقبة ّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق هذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  20نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :تأىيل الماستر المفتوحة بالمدرسة العميا لألساتذة بالقبة
السنة الجامعية 2017-2016
بعنوان ّ
الفرع

تخصص

عموـ المادة

كيمياء

كيمياء عضوية تعميمية المفاهيـ

رياضيات و إعالـ آلي

إعالـ آلي

نظـ معموماتية وتعميـ إلكتروني

عموـ الطبيعة والحياة
فنوف

عموـ بيولوجية
فنوف العرض

فيزياء

عموـ المادة

رياضيات

رياضيات و إعالـ آلي

طبيعة

تعميمية المفاھيـ في فيزياء الجسيمات والحقوؿ

أ

الرياضيات  :المفاهيـ األساسية لمتعميمية

أ

تربية موسيقية

أ

تعميمية العموـ الطبيعية
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  20نوفمبر ،2016
قـرار رقم 1705
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمدرسة العميا لألساتذة باألغواط
بعنوان ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ ّ 05-99ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العاليّ ،
المعدؿ و ّ
المتضمف
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015و
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15ّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،

المؤرخ في  22رمضاف عاـ 1432الموافق  22غشت سنة 2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 301- 11المتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة باألغواط ،
و
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -وبناء عمى محاضر اجتماع المجاف البيداغوجية الوطنية لػتأهيل الماستر لمياديف  :لغة وادب عربي ،آداب ولغات

اجنبية ،رياضيات واعالـ آلي ،عموـ المادة ،عموـ الطبيعة والحياة بالمدارس العميا لألساتذة بتاريخ  17نوفمبر
.6102

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمدرسة العميا لألساتذة باألغواط،
ّ
المادة األولـى :تؤهل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
طبقا لممحق هذا القرار.

يخصه
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة باألغواط ّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  20نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

السنة الجامعية 2017-2016
ممحق :تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
بالمدرسة العميا لألساتذة باالأغواط
الفرع

آداب و لغات أجنبية

لغة فرنسية

آداب و لغات أجنبية

لغة إنجميزية

دراسات لسانية

لغة و أدب عربي

رياضيات و إعالـ آلي

رياضيات

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية

فيزياء

عموـ المادة

تخصص

تعميمية الفرنسية وعموـ المساف

لسانيات تطبيقية وتعميمية المغة العربية

أ
أ

لسانيات تطبيقية وتعميمية المغة اإلنجميزية

أ

تعميمية العموـ الفزيائية

أ

تعميمية التحميل الرياضي

تعميمية الكيمياء الحيوية
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  20نوفمبر ،2016
قـرار رقم 1706
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
بعنوان ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ ّ 05-99ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العاليّ ،
المعدؿ و ّ
المتضمف
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015و
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15ّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،

المؤرخ في  21ذو القعدة عاـ 1404الموافق  18غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208- 84ّ
المتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة آداب و عموـ إنسانية بقسنطينة،
 1984و
ّ

المؤرخ في  11رجب عاـ 1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212- 08ّ
المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة آداب و عموـ إنسانية بقسنطينة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لػتأهيل الماستر لميداف  :رياضيات واعالـ الي بالمدارسالعميا لألساتذة بتاريخ  17نوفمبر.6102
يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة،
ّ
المادة األولـى :تؤهل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
طبقا لممحق هذا القرار.
يخصه
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة ّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  20نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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السنة الجامعية 2017-2016
ممحق :تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
بالمدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
الميدان

الفرع

رياضيات واعالـ آلي

رياضيات

تخصص
تعميمية الرياضيات

طبيعة
أ

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الرابع 2016

253

قـرار مؤرخ في  20نوفمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى المركـز الجامعـي تنـدوف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي

والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  331-13المؤرخ في  30سبتمبر سنة  ،2013يتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ -11 303المؤرخ في  22أوت سنة  ،2011المتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ،

ػر لممحضر المؤرخ في  31ماؼ سنة  ،2016المتضمف التزكية باإلجماع لممثمي األساتػذة والعماؿ في لجنػة
 نظػ ػ ػ ةاالخدمات اإلجتماعية لدػ المركز الجامعي تندوؼ،

ػر لممحضر المػؤرخ في  05جواف سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدػ
 نظػ ػ ػ ةاالمركز الجامعي تندوؼ،
يقــــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المركز الجامعي تندوؼ.

المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون :

 –01حيسوف إبراهيـ،
 –04لجرب مريـ،

األعضاء اإلضافيون :
 –01بوصبيع مصطفى،

 –02بقة الحاج سميماف،
 –05بومعزة حمزة،

 –03بياض مصطفى،

 –02ساهل أيوب،

المـادة الثالثة  :تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة الرابعة  :يكمف السيػد مديػر المركز الجامعي تندوؼ ،بتنفيػذ هذا القرار ،الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  20نوفمبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي ادمحم دمحم صالح الدين
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قـرار رقم  1707مؤرخ في  21نوفمبر  ،2016يحدد شروط تنظيم
االختبارات لمسـنة الـسـادسة لنيل شيادة دكتور في طب األسنان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذو ا لحجة عػاـ 1419الموافق  4أفريل سنػة  1999والمتضمف

المتمـ،
القانوف التوجيهي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14ماؼ سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

 بمقتضى المرسوـ رقـ  218-71المؤرخ في  25غشت سنة  ،1971المتضمف تنظيـ الدراسات لنيل شهادةالمتمـ،
جراح أسناف،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد القواعد الخاصة لتنظيـ الجامعة وسيرها،
ّ
 ،2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3ماؼ سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي لألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،

األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 بمقتضى المرسوـ ا لتنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 ،2013الذؼ ّ
يقــــــرر

المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تحديد شروط تنظيـ االختبارات لمسػنة الػسػادسة لنيل شهادة دكتور في طب
األسناف.

الدراسة في هذا المسػار الد ارسػي لنيل شهادة دكتور
المادة  :2تحػدث في نهاية السنة السادسة مناقشة مذكرة نهاية ّ
في طب األسناف.

الدراسة بمنح شهادة طبيب في طب األسناف.
المادة  :3تسمح مناقشة مذكرة نهاية ّ
تمكف مف إبراز القدرات التمخيصية لممتػربص.
الدراسة عمل بحثي ّ
المادة  :4تعتبر مذكرة نهاية ّ

الدراسة في بداية السنة الجامعية لإلقامة ،عمى أسػاس مبدأ
المادة  :5يتـ تخصيص مواضيع مذكرات نهاية ّ
االختيار االستحقاقي.

الدراسة مف طرؼ األساتذة و تعػرض عمى كافة الطمبة ،و يصػادؽ عميهػا
المادة  :6تقترح مواضيع مذكرة نهاية ّ
تسّمـ لدائرة طب األسناف مف طرؼ مسؤوؿ لمقسـ المعني.
يجب أف تنجز المواضيع المقترحة في اآلجاؿ.

الدراسة ،كما يقع عمى
يجب عمى األساتذة تحػديػد كل المراحل والفترات المخصصة إلنجاز مذكرة نهاية ّ
عاتقهـ متابعة الطالب خالؿ كل المراحل.

مقيػـ مرتيف ( )02في كل شهر لفائدة المتربص ،بغية تحضير مذكرة
المادة  :7ينظـ مدخل لمبحث التفاعمي غيػر ّ
الدراسة لنيل شهادة طب األسناف.
نهاية ّ
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عمنية ،إالّ ابتداء مف الثالثي الثالث مف السنة السادسة .
المادة  :8ال يمكف مناقشة مذكرة نهاية ّ
الدراساتّ ،
الدراسة مف شهر ماؼ ،إلى شهر سبتمبر مف السنة السادسة.
المادة  :9تفتح فترة مناقشة مذكرة نهاية ّ

الدراسة في طب األسناف مف ثالثة ( )03أعضاء مف بيف األساتذة
المادة  :10تتشكل لجنة مناقشة مذكرة نهاية ّ
االستشفائييف الجامعييف ،يترأسها أستاذ ذو أقدمية وأعالهـ رتبة .

الدراسة تمنح لممتربص عالمة ،يجب أف تكوف العالمة تساوؼ أو تفوؽ
المادة  :11عقب مناقشة مذكرة نهاية ّ
 20/10حتى يعتبر المتربص ناجحا.

المادة  :12يسمـ رئيس القسـ ،ألعضاء لجنة المناقشة ،المذكرة ابتداء مف الثالثي الثالث ( )03مف السنة
الجارية.
المذكرة.
يجب عمى أعضاء لجنة المناقشة تسميـ تقاريرهـ خمسة عشر( )15يوما ،بعد استالمهـ
ّ

عمنية ،إالّ بعد موافقة أعضاء لجنة المناقشة ،وبعد أف يتـ التكفل بكل
المادة  :13ال تتـ مناقشة المذكرة
ّ
التحفظات التي أبداها أعضاء المجنة والمصادقة عميها مف قبل المشرؼ.

يحدد تاريخ المناقشة في غضوف الخمسة عشر( )15يوما التي تمي تسميـ تقارير أعضاء المجنة.
ّ
المادة  : 14يتـ ترسيـ قرار المجنة مف طرؼ رئيس القسـ طبقا لممحق هذا القرار.

المادة  :15تمنح شهادة دكتور في طب األسناف إل بعد التحقيق مف اكتساب التربص الداخمي و مناقشة مذكرة
الدراسات
نهاية ّ

المادة  :16يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  ،ومدراء الجامعات كل فيما يخصه بتطبيق هذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  21نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق :
شروط تنظيم االختبارات لنيل شيادة
دكتور في طب األسنان
مناقشة مذكرة نهاية الدراسات لنيل شهادة دكتور في طب األسناف.
السنة الجامعية ............................ :
الجامعة .................................... :
الكمية ....................................... :
القسـ ....................................... :
لقب واسـ الطالب .................................................... :
تاريخ ومكاف االزدياد................................................ :
الد ارسات........................................................................... :
عنواف مذكرة نهاية ّ
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
المشرؼ ....................................................................... :
المشرؼ المساعد(ثانوؼ) .................................................. :
عمنيا............./......./ ........ :
تاريخ مناقشة المذكرة ّ
المجنة :
الرئيس  ............................................................. :توقيع ............................ :
المناقش  .......................................................... :1توقيع ............................ :
المناقش  .......................................................... :2توقيع ............................ :
العضو المدعو ...................................................... :توقيع ............................ :
شبكة التقييـ
نوعية العمل

نوعية المذكرة

نوعية العرض

نوعية الردود عمى
األسئمة

العالمة الممنوحة

5/.......

5/.......

5/.......

5/......

20/.......

مقبوؿ

□

مرفوض

□
تأشيرة رئيس القسم
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قـرار رقم  1708مؤرخ في  22نوفمبر  ،2016يحدد شروط تنظيم
االختبارات لنيل شيادة دكتور في الصـيــدلة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذو ا لحجة عـ 1419الموافق  4أفريل  ،1999المتضمف القانوفالمتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14ماؼ سنة ،2015المعدؿ ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

المتضمف تنظيـ
المؤرخ في  4رجب عاـ  1391الموافق  25غشت سنة 1971
 وبمقتضى المرسوـ رقـ ّ 216-71ّ
المتمـ،
الدروس لمحصوؿ عمى دبموـ الصيدليّ ،
المعدؿ و ّ
 -بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  24غشت سنة

المتمـ،
يحدد القواعد الخاصة لتنظيـ الجامعة وسيرها،
ّ
 ،2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3ماؼ سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي لألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،

األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 بمقتضى المرسوـ ا لتنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 ،2013الذؼ ّ
يقــــــرر
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تحديد شروط تنظيـ االختبارات لنيل شهادة دكتور في الصػيػػدلة.

الدراسة لنيل شهادة دكتور في
المادة  : 2تحدث في نهاية السنة السادسة لممسار الدراسي مناقشة مذكرة نهاية ّ
الصػيػػدلة.

الدراسة بمنح شهادة دكتور في الصػيػػدلة.
المادة  : 3تسمح مناقشة مذكرة نهاية ّ
تمكف المتربص مف إبراز قدراته التمخيصية لممتػربػص.
الدراسة عمل بحث ّ
المادة  : 4تعتبر مذكرة نهاية ّ

الدراسة في بداية السنة الجامعية لإلقامة ،وفق مبدأ االختيار
المادة  : 5يتـ تخصيص مواضيع مذكرات نهاية ّ
حسب االستحقاؽ.
المادة  : 6تقترح مواضيع مذكرة نهاية الدراسات مف طرؼ األساتذة و تعرض عمى كافة الطمبة و يصادؽ عميها
وتسّمـ لدائرة الصػيػػدلة مف طرؼ مسؤوؿ التعميـ لممصمحة المعنية.

المحددة.
يجب أف تنجز المواضيع المقترحة في اآلجاؿ
ّ

يجب عمى األساتذة تحديد كل المراحل و اآلجاؿ المخصصة إلنجاز مذكرة نهاية الدراسة ،كما يقع عمى

عاتقهـ متابعة الطالب خالؿ كل المراحل.

الد ارسػػة أف يشرؼ عمى طالبيف في نفس الموضوع إذا اعتبر أف حجـ
المادة  : 7يمكف لممناقشة عمى مذكرة نهاية ّ
العمل المطموب إلنجاز مذكرة نهاية الدراسة كهف.
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يبيف المشرؼ ،عند إيذاع الموضوع ،الجزء الذؼ يتكفل به كل طالب (الفهرس ومعالجة وتحرير وكتابة

وعرض).

الدراسة عمنية ،إال ابتداء مف الثالثي الثالث مف السنة السادسة.
المادة  : 8ال يمكف مناقشة مذكرة نهاية ّ
الدراسة في الصػيػػدلة مف ثالثة ( )03أعضاء مف بيف األساتذة
المادة  :9تتشكل لجنة مناقشة مذكرة نهاية ّ
البػػاحثيػػف ،يترأسها أستاذ ذو أقدميػػة وأعػػالهـ رتبػػة.

يصػادؽ المػجػمػس العممػي لمقسػػـ عػمى تكػويف لجنة المناقشة ،باقػتراح مف األسػتػاذ المشػرؼ عمى التأطػيػر.

المادة  :10يسمـ رئيس القسـ ،ألعضاء المجنة مذكرة نهاية الدراسة ابتداء مف الثالثي الثالث ( )03مف السنة
الجارية.

عمنية ،إالّ بعد موافقة أعضاء لجنة المناقشة ،وبعد أف يتـ التكفل بكل
المادة  :11ال تتـ مناقشة المذكرة
ّ
التحفظات التي أبداها أعضاء المجنة والمصادقة عميها مف قبل المشرؼ.

يحدد تاريخ المناقشة في غضوف الخمسة عشر( )15يوما التي تمي تسميـ تقارير أعضاء المجنة.
ّ
الدراسة ،يعمػف أعضاء لجنة المناقشة عػف قبػوؿ أو رفػػض العمل
المادة : 12عقب مناقشة مذكرة نهاية ّ
ويدونو في المحضر الممحػق لػهذا الق ػرار.

المذكرة.
يجب عمى أعضاء لجنة المناقشة تسميـ تقاريرهـ خمسة عشر( )15يوما ،بعد استالمهـ
ّ

المادة  : 13يتـ ترسيـ قرار المجنة مف طرؼ رئيس القسـ طبقا لممحق هذا القرار.

المادة  : 14يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  ،ومدراء الجامعات كل فيما يخصه بتطبيق هذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  22نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق
شروط تنظيم االختبارات لنيل شيادة
دكتور في الصـيــدلة
مناقشة مذكرة نهاية الدراسات لنيل شهادة دكتور في الصػيػػدلة.
السنة الجامعية ............................ :
الجامعة .................................... :
الكمية ....................................... :
القسـ ....................................... :
لقب واسـ الطالب .................................................... :
تاريخ ومكاف االزدياد................................................ :
الد ارسة.................................................................................. :
عنواف مذكرة نهاية ّ
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
المشرؼ ....................................................................... :
المشرؼ المساعد(ثانوؼ) .................................................. :
عمنيا............./......./ ........ :
تاريخ مناقشة المذكرة ّ
المجنة :
الرئيس  ............................................................. :توقيع ............................ :
المناقش  .......................................................... :1توقيع ............................ :
المناقش  .......................................................... :2توقيع ............................ :
العضو المدعو ...................................................... :توقيع ............................ :
شبكة التقييـ

النقطة 5/

نوعية العمل

نوعية المذكرة

نوعية العرض

نوعية الردود عمى األسئمة

5/.......

5/.......

5/.......

5/......

العالمة الممنوحة20/....... :
مقبوؿ □

مرفوض

□
تأشيرة رئيس القسم
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قـرار رقم  1709مؤرخ في  23نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية العموم بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 882المؤرخ في  09نوفمبر  2013الذؼ ّ
ّ
المعدؿ،
لقسـ الفيزياء بكمية العموـ بجامعة سطيف ،1
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ بجامعة فرحات عباس-
 ةالمؤرخ في  05أكتوبر ،2016
سطيفّ 1
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ بجامعة فرحات عباس-سطيف.1
المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ بجامعة فرحات عباس سطيف،1
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1709المـؤرخ في  23نوفمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية العموم بجامعة فرحات عباس -سطيف1
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
كسالي كماؿ
1
رئيس القسـ
كراش لحسف
2
أستاذ
معوش جماؿ
3
شرقي عبد الحميد
أستاذ
4
أستاذ
حوامر سميـ
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
خرفي فيصل
6
شراد جالؿ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
رفاس منير
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
شدرؼ عادؿ
9
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1710مؤرخ في  23نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الكيمياء بكمية العموم بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 879المؤرخ في  09نوفمبر  2013الذؼ ّ
ّ
المعدؿ،
لقسـ الكيمياء بكمية العموـ بجامعة سطيف ،1
ّ
بناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ بجامعة فرحات عباس-
و ةالمؤرخ في  05أكتوبر ،2016
سطيف ّ 1
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ بجامعة فرحات عباس-
سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1710المـؤرخ في  23نوفمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية العموم بجامعة فرحات عباس -سطيف1
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
كعبوب لخميسي
1
رئيس القسـ
هاروف دمحم فهيـ
2
3
أستاذة
سطيفي فاطمة
أستاذ
عزيزؼ عمر
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
سحارؼ عمي
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
معاف سميرة
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوقزولة الطيب فخر الديف
7
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عوف ساعد
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
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قـرار رقم رقم  1711مؤرخ في  23نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات بكمية العموم بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 881المؤرخ في  09نوفمبر  2013الذؼ ّ
ّ
المعدؿ،
لقسـ الرياضيات بكمية العموـ بجامعة سطيف ،1
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ بجامعة فرحات عباس-
 ةالمؤرخ في  05أكتوبر ،2016
سطيف ّ 1
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ بجامعة فرحات عباس-
سطيف  ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1711المـؤرخ في  23نوفمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات بكمية العموم بجامعة فرحات عباس -سطيف1
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
مريخي بشير
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
1
رئيس القسـ
قارة دمحم
2
أستاذ
بف حسيف عبد الحميد
3
قادـ عبد الوهاب
أستاذ
4
أستاذ
سمماني دمحم
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
سرار توفيق
6
روابحي طارؽ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
خموطة عمي
8
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1712مؤرخ في  23نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 880المؤرخ في  09نوفمبر  2013الذؼ ّ
ّ
المعدؿ،
لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ بجامعة سطيف ،1
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ بجامعة فرحات
 ةالمؤرخ في  05أكتوبر ،2016
عباس -سطيف 1
ّ
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا الق ارر إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ بجامعة فرحات
عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ بجامعة فرحات عباس-
سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  23نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1712المـؤرخ في  23نوفمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم بجامعة فرحات عباس -سطيف1

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب
موساوؼ عبد الوهاب
خنتوت شعباف
خبابة عبد هللا
طواهرية دمحم
عميوات مخموؼ
عمطي عادؿ
دويدؼ العمرؼ
تومي اليزيد
لخفيف عبد العزيز

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم رقم  1713مؤرخ في  23نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  09نوفمبر  2013الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 878ّ
المعدؿ،
لكمية العموـ بجامعة سطيف،1
ّ
المؤرخ في
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ بجامعة فرحات عباس -سطيفّ 1
 ة 05أكتوبر ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجامعة فرحات عباس -سطيف ،1وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

حـرر بالجزائر في  23نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  1713المؤرخ في  23نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم بجامعة فرحات عباس -سطيف1

االسم والمقـب

معوش جماؿ
لوعيل العياشي
بف سريدؼ حميد
مصباح عمار
كراش لحسف
هاروف دمحم فهيـ
قارة دمحم
خنتوت شعباف

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ
عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الفيزياء
رئيس قسـ الكيمياء
رئيس قسـ الرياضيات
رئيس قسـ اإلعالـ اآللي
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 9كسالي كماؿ
 10كعبوب لخميسي
 11مريخي بشير
 12موساوؼ عبد الوهاب
 13حوامر سميـ
 14سحارؼ عمي
 15زايدؼ فاروؽ
 16بف سالـ نصر الديف
 17بف جدو أحمد
 18عمطي عادؿ
 19خبابة عبد هللا
 20تومي اليزيد
 21روابحي طارؽ
 22شقعار دمحم
 23هاشمي حساف
 24بوحمادو عبد المجيد
25
26
27
28
29
30
31

رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء
رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات

رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

قسـ
قسـ
قسـ
قسـ
قسـ
قسـ
قسـ

الفيزياء
الكيمياء
الكيمياء
الرياضيات
الرياضيات
اإلعالـ اآللي
اإلعالـ اآللي

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

مدير مخبر بحث
روميمي عبد الكريـ
مدير مخبر بحث
خرفي فيصل
مدير مخبر بحث
عزيزؼ عمر
بف الشريف مداني عبد المطيف مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مرواني بوبكر
مدير مخبر بحث
عميوات مخموؼ
مسؤولة المكتبة
بف ستيتي(ـ) تراعي نجاة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1714مؤرخ في  23نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الفيزياء بكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة -وىران1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  211-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984المتعّمقالمتمـ،
بتنظيـ جامعة وهراف وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة
 ةالمؤرخ في  25أفريل ،2016
أحمد بف بمة -وهراف ّ 1
يقــــرر
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة
أحمد بف بمة -وهراف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد
بف بمة -وهراف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة -وهراف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  23نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1714المـؤرخ في  23نوفمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة -وىران 1
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
عمراني بوحمواف
1
رئيس القسـ
غامنية مصطفى
2
أستاذ
بمحاجي معمر
3
أستاذ
طيبي حامد
4
أستاذ
كباب عيسى
5
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
بركات المية
6
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
لومي حميمة
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
طاهر بمعربي وهيبة
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
عبد الواحد عائشة
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1715مؤرخ في  23نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الكيمياء بكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة -وىران1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  211-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984المتعّمقالمتمـ،
بتنظيـ جامعة وهراف وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة
 ةالمؤرخ في  25أفريل ،2016
أحمد بف بمة -وهراف ّ 1
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة
أحمد بف بمة -وهراف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد
بف بمة -وهراف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة -وهراف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  23نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحــق بالقـرار رقـم  1715المـؤرخ في  23نوفمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة -وىران1
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
حماشة رشيدة
1
رئيس القسـ
حمادوش دمحم
2
أستاذ
مغبر رشيد
3
أستاذة
بمحوؿ سميمة
4
أستاذة
جعفرؼ فتيحة
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بوناصر بومديف
6
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
جالد أماؿ
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
قاديرؼ مختارية
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
آيت حبوش جميمة
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1716مؤرخ في  23نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات بكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة -وىران1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
بمقتضى المرسوـ رقـ  211-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984المتعّمق
المتمـ،
بتنظيـ جامعة وهراف وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة
المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة
ة
أحمد بف بمة -وهراف  1المؤّرخ في  25أفريل ،2016
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يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة
أحمد بف بمة -وهراف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة
أحمد بف بمة -وهراف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة -وهراف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  23نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1716المـؤرخ في  23نوفمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة -وىران1
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب
مرتاض دمحم هشاـ
مفتاح مختار
بمغابة قاسـ
ناشي خضرة
سنوساوؼ عبد الرحماف
مزغراني فاطمة الزهراء
تيميموف شهيناز
قبمي سميمة

الصفـة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1717مؤرخ في  23نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة -وىران1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
بمقتضى المرسوـ رقـ  211-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984المتعّمق
المتمـ،
بتنظيـ جامعة وهراف وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة
المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية
ة
المؤرخ في  25أفريل ،2016
1
اف
ر
وه
بمة
بف
أحمد
بجامعة
ّ
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يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية
بجامعة أحمد بف بمة -وهراف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة
أحمد بف بمة -وهراف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة -وهراف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  23نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحــق بالقـرار رقـم  1717المـؤرخ في  23نوفمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي بكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة -وىران1

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب
بمعالـ غالـ
بوعمراف كريـ
عثماني بغداد
حفاؼ حفيع
سنوسي دمحم
عبدؼ مصطفى كماؿ
زكرؼ لغميرؼ
مامي دمحم األميف

الصفـة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1718مؤرخ في  23نوفمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة -وىران1
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي، بمقتضى المرسوـ رقـ  211-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984المتعّمقالمتمـ،
بتنظيـ جامعة وهراف وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب مم ّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بف
 ةالمؤرخ في  28أفريل ،2016
بمة -وهراف 1
ّ
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يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة
أحمد بف بمة -وهراف.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بف بمة-
وهراف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة -وهراف ،1كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  23نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحـــق بالقــرار رقم  1718المؤرخ في  23نوفمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية بجامعة أحمد بن بمة -وىران 1
الصفـة
االسم والمقـب
رئيسة المجمس العممي لمكمية ،ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
بمحوؿ سميمة
ّ
عميد الكمية
يعقوبي بمعباس
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
ساسي دمحم
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
عيبودؼ دمحم
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الفيزياء
غامنية مصطفى
رئيس قسـ الكيمياء
حمادوش دمحم
رئيس قسـ الرياضيات
مفتاح مختار
رئيس قسـ اإلعالـ اآللي
بوعمراف كريـ
رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء
عمراني بوحمواف
رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء
حماشة رشيدة
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات
مرتاض دمحم هشاـ
رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي
بمعالـ غالـ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
دريس خوجة قويدر
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
كباب عيسى
ّ
بويعقوب عبد المطيف ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
سنوساوؼ عبد الرحماف ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ميمودؼ يمينة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
خمفي دمحم فيصل
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
حمدادو جميمة
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مختارؼ نبيمة
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مخموؼ سيد أحمد
مدير مخبر بحث
بمبشير دمحم
مدير مخبر بحث
بمجياللي بوزياف
مدير مخبر بحث
بمغابة بمقاسـ
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

يف قداش عبد القادر
بف حماموش جياللي
بوناصر بومديف
بويعقوب عبد القادر
بوزار الشيخ
حسيني صميح
حفاؼ حفيع
حمو أحمد
إيدير فريدة غزالف
قادرؼ عبد الرحماف
خميل عبد الباسط
لباح يحي
مسيردؼ بكاؼ
سعيدؼ سميمة
سنوسي حاج عمي

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1719مؤرخ في  23نوفمبر  ،2016يعدل القرار رقم  727المؤرخ في  21جوان 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيوتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  338-07المؤرخ في  19شواؿ عاـ  1428الموافق  31أكتوبر سنة ،2007والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا ،السيما المادة  4منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  396-11المؤرخ في  28ذؼ الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما المادة 13
والذؼ ّ
منه.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  727المؤرخ في  21جواف  ، 2016الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث في البيوتكنولوجيا،
يــقــــرر

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  727المؤرخ في  21جواف  ،2016والمذكور أعال وتحرر كما يأتي:
" المادة األولى(....................... :بدوف تغيير)...................................

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيوتكنولوجيا ،كما يمي:
بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :
 السيد قازد حساف ،ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا، -السيد بالرة عبد الحفيع ،ممثال عف الوزير المكمف بالمالية،
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 السيد بوشموخ عبد الغاني ،ممثال عف وزير الدفاع الوطني، السيد الباؼ عبد الرحماف ،ممثال عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية، السيد بف يخمف عمي ،ممثال عف الوزير المكمف بالطاقة، السيد بف خديـ العيد ،ممثال عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات، السيد بف بمقاسـ عبد القادر ،ممثال عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، السيد لباد حساف ،ممثال عف الوزير المكمف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية" ." (................................والباقي بدوف تغيير)."........................................
المادة  :2يكمف السيد األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي بتطبيق هذا القرار الذؼ ينشر في النشرة
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  23نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  24نوفمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى المدرسـة المتعددة العموم لميندسة المعمارية والعمران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى األمػػر رقػػـ  03/06المػػؤرخ فػػي  15جويميػػة سػػنة  ،2006المتضػػمف القػػانوف األساسػػي العػػاـ لموظيفػػةالعمومية،
 بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ الرئاس ػ ػػي رق ػ ػػـ  179/82الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  15م ػ ػػاؼ س ػ ػػنة  ،1982المح ػ ػػدد لمحت ػ ػػوػ الخ ػ ػػدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  303/82الم ػػؤرخ ف ػػي  11س ػػبتمبر س ػػنة  ،1982المتعم ػػق بتسييػ ػػر الخ ػػدماتاإلجتماعية،
 بمقتضػػى المرس ػػوـ التنفيػػذؼ رق ػػـ  77/13الم ػػؤرخ فػػي  30ج ػػانفي س ػػنة  ،2013المحػػدد لص ػػالحيات وزيػػرالتعميـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  324-09المؤرخ في  11أكتوبر سنة  ،2009يعدؿ المرسوـ التنفيذؼ رقـ -08 213المؤرخ في  14جويمية سنة  ،2008المتضمف تحويل المدرسة المتعددة العموـ لمهندسة المعماريػة والعمػراف
إلى مدرسة خارج الجامعة،
ػر لممحضر المػؤرخ في  14جواف سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخػاب لممثمػي العمػػاؿ فػي لجنػػة
 نظػ ػ ػ ةاالخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسػة المتعددة العموـ لمهندسة المعمارية والعمراف،
ػر لممحضر المؤرخ في  14جواف سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة في لجنػة
 نظػ ػ ػ ةاالخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسػة المتعددة العموـ لمهندسة المعمارية والعمراف،
ػر لممحضر المػؤرخ في  22سبتمبر سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدػ
 نظػ ػ ػ ةاالمدرسػة المتعددة العموـ لمهندسة المعمارية والعمراف،
يــقــــرر

المـادة األولى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة العميا لألساتذة القبة.
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المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون :
 –01بوطيبة ليمى،
 –04بوستة عبد الكريـ،
 –07فارس رزيقة،

 –02أوبوشو حساف،
 –05بولعقل خميل،
 –08لعيفة سميرة،

 –01بورحمة زهور،

 –02عتيق أحمد،

األعضاء اإلضافيون :

 –03دغموس مبروؾ،
 –06ﭬورو سيهاـ،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المادة  :4يكمف السيػد مديػر المدرسػة المتعػددة العموـ لمهندسة المعمارية والعمراف ،بتنفيػذ هذا القرار ،الػذؼ سينشػػر
في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  24نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي ادمحم دمحم صالح الدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار رقم  1729مؤرخ في  27نوفمبر  ،2016يعدل القرار رقم  854المؤرخ في  15سبتمبر  2014الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػ ػ ػػى المرسػ ػ ػػوـ الرئاسػ ػ ػػي رقػ ػ ػػـ  125-15المػ ػ ػػؤرخ فػ ػ ػػي  25رجػ ػ ػػب عػ ػ ػػاـ  1436الموافػ ػ ػػق  14مػ ػ ػػايو سػ ػ ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  214-92الم ػػؤرخ ف ػػي  20ذؼ القع ػػدة ع ػػاـ  1412المواف ػػق  23م ػػايو س ػػنة ،1992والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما
المادة  4منه،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  396-11المػػؤرخ فػػي  28ذؼ الحجػػة عػػاـ  1432الموافػػق  24نػػوفمبر سػػنة 2011الػػذؼ يحػ ّػدد القػػانوف األساس ػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الط ػػابع العممػػي والتكنولػػوجي ،الس ػػيما
المادة  13منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في 18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سػنة ،2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  854المؤرخ في  15سبتمبر  2014الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدؿ.
يــقــــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األولػى مػف القػرار رقػـ  854المػؤرخ فػي  15سػبتمبر  ،2014المعػدؿ ،والمػذكور أعػال
وتحرر كما يأتي:
" المادة األولى(.............................. :بدوف تغيير)...............................

تح ػػدد القائم ػػة االس ػػمية ألعض ػػاء مجم ػػس إدارة مرك ػػز البح ػػث العمم ػػي والتقن ػػي ف ػػي التحالي ػػل الفيزيائي ػػة
والكيميائية ،كما يمي:
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بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :

 السيد تومي ذهبي ،ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا، السيدة أبركاف مميكة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية، السيد لطروش حاج ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني،-

السيدة شابوني إلهاـ نعيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة،
السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،
السيدة حنيفي حكيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
السيد بوخاوؼ رشيد ،ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة،

 -السيدة شكشاؾ توالبي شامية ،ممثمة عف الوزير المكمف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية ".

" (................................والباقي بدوف تغيير)."........................................
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1730مؤرخ في  27نوفمبر  ،2016يعدل القرار رقم  363المؤرخ في  15ماي  2014الذي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رق ػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب ع ػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو س ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  396-11المػػؤرخ فػػي  28ذؼ الحجػػة عػػاـ  1432الموافػػق  24نػػوفمبر سػػنة 2011والػػذؼ يحػ ّػدد القػػانوف األساسػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الطػػابع العممػػي والتكنولػػوجي ،ال سػػيما
المادة  13منه.
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  316-12المػػؤرخ فػػي  3ش ػواؿ ع ػاـ  1433الموافػػق  21غشػػت سػػنة ،2012والمتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ،السيما المادة  5منه،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  77-13المػػؤرخ فػػي  18ربيػػع األوؿ عػػاـ  1434الموافػػق  30ينػػاير سػػنة ،2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  363المؤرخ في  15ماؼ  2014الػذؼ يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة مركػزالبحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية،المعدؿ.
يــقــــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  363المؤرخ في  15ماؼ ،2014المعدؿ ،والمذكور أعال
وتحرر كما يأتي:
" المادة األولى(.......................... :بدوف تغيير)....................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ،كما يمي:
بالنسبة لمثمي مؤسسات الدولة :
السيد بمعروسي محند الطاهر ،ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،
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السيدة بورزـ فمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية،
السيد بمعويرة عياش ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني،
السيد رماضنة دمحم ،ممثال عف الوزير المكمف بالطاقة،
السيدة بشارؼ آسيا ،ممثمة عف الوزير المكمف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
السيد بف طالبي دمحم شريف ،ممثال عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
السيد يناس زهير ،ممثال عف الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
السيد العابد سيف الديف ،ممثال عف الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ،
بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي :

السيد حريؾ حكيـ ".
" (................................والباقي بدوف تغيير)."........................................
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1731مؤرخ في  27نوفمبر  ،2016يعدل القرار رقم  406المؤرخ في  22جوان 2014
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ رقػػـ  56-85المػػؤرخ فػػي  24جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  1405الموافػػق  16مػػارس سػػنة ،1985والمتضمف إنشاء مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  396-11المػػؤرخ فػػي  28ذؼ الحجػػة عػػاـ  1432الموافػػق  24نػػوفمبر سػػنة 2011والػػذؼ يحػ ّػدد القػػانوف األساسػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الطػػابع العممػػي والتكنولػػوجي ،ال سػػيما
المادة  13منه،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  77-13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  406المػػؤرخ  22ج ػواف  2014الػػذؼ يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة مركػػزالبحث في اإلعالـ العممي والتقني ،المعدؿ،
يــقــــــرر

المــادة األولــى :تعػػدؿ المػػادة األولػػى مػػف الق ػرار رقػػـ  406المػػؤرخ فػػي  22ج ػواف  ،2014المعػػدؿ والمػػذكور أعػػال
وتحرر كما يأتي:
"المادة األولى(........................ :بدوف تغيير)......................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني ،كما يمي:
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 بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي : السيد ناقة مراد "." (................................والباقي بدوف تغيير)."........................................
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1732مؤرخ في  27نوفمبر  ،2016يعدل القرار رقم  37المؤرخ في  17جانفي ،2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة االغواط
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب عػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو سػػنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  270- 01المػػؤرخ فػػي  30جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  1422الموافػػق  18سػػبتمبرسنة  ،2001المتضمف إنشاء جامعة االغواط ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منه،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منه،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  37المؤرخ في  17جانفي  ،2016الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة األغواط.

يــقــــــرر
المــادة األولــى :يع ػػدؿ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار رقػػـ  37المػػؤرخ فػػي  17جػػانفي  ،2016والمذكػػور أعػػال  ،كمػػا هػػو
محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
دادة موسى بمخير
حفصي يوسف
بربرؼ الطاهر
ناجوؼ مدني
مراح عمي
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  27نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة األغواط
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

القطاع
الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكمف بالمالية،
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
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عمراف دمحم المختار
خميس عبد العزيز
بف منعة ناصر
غناـ عبد السالـ
نميمي دمحم
لعروسي رزاؽ لقرع
بف لولو رمضاف
معاد عماد
مراد سيد عمي
 -2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب
 تاوتي دمحم بف عبد هللا قيباج جماؿ عبد الناصر بف السايح لخضر بف عوف بودالي شارؼ عبد القادر لزهر عبد العزيز عاللي محمود مخموفي زوبير فرحات سميماف حمادؼ جماؿ جعمات طاهر بوجالؿ أحمد الرؽ الحاج دمحم حميفة بشير هوارؼ عبد الحميد -ساسي عطاء هللا

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الييئة
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب

الوزير
الوزير
الوزير
الوزير
الوزير
الوزير
الوزير
الوزير
الوالي.

عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف
المكمف

بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
بالعدؿ،
بالتجارة،
بالصناعة والمناجـ،
بالثقافة،
بالسكف والعمراف والمدينة،
بالشباب والرياضة،
بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

األساتذة لكمية التكنولوجيا،
األساتذة لكمية العموـ،
األساتذة لكمية اآلداب والمغات،
األساتذة لكمية العموـ االجتماعية،
األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،
األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية،
األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسالمية والحضارة،
األساتذة لكمية الهندسة المدنية والهندسة المعمارية،
األساتذة لكمية الطب،
األساتذة لمعهد العموـ والتقنيات لألنشطة البدنية والرياضية،
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الطمبة،
الطمبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  28نوفمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى جامعــة الدكتـور مـوالي الطاىـر سعيـدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممػي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  200-13المؤرخ في  20ماؼ سنة  ،2013يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 10-09المؤرخ في  04جانفي سنة  ،2009المتضمف إنشاء جامعػة سعيدة،
ػر لممحضر المػؤرخ في  29فيفرؼ سنة  ،2016المتضمف فرز أصوات إنتخاب لممثمي العمػاؿ في لجنػة
 نظػ ػ ػ ةاالخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة سعيػدة،
ػر لممحضر المؤرخ في  25أكتوبر سنة  ،2016المتضمف فرز أصوات إنتخاب لممثمي األساتػذة في لجنػة
 نظػ ػ ػ ةاالخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة سعيػدة،
ػر لممحضر المػؤرخ في  26أكتوبر سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدػ
 نظػ ػ ػ ةاجػامعػػة سعيػدة،
يــقــــــرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة الدكتػور مػوالؼ الطاهػر سعيػدة.
المـادة  :2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون :
 –01جزولي أمينة،
 –04عتاوؼ دمحم،
األعضاء اإلضافيون :
 –01جدوؼ زهية،

 –02بمعز كريمة،
 –05بف طالب دمحم،

 –03عريس نصر الديف،
 –06برزوؽ رشيد،

 –02حزاب دمحم،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المادة  :4يكمػف السيػد مديػر جامعػة الدكتػور مػوالؼ الطاهػر سعيػدة ،بتنفيػذ هػذا القػرار ،الذؼ سينشػر في النشػرة
الرسمية لو ازرة التعميػـ العالي والبحث العممي،

حـرر بالجزائر في  28نوفمبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي ادمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1733مؤرخ في  29نوفمبر  ،2016يعدل القرار رقم  175المؤرخ في  29يناير 2014
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  400-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منه،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  175المؤرخ في  29يناير سنة  2014الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ،المعدؿ.
يــقــــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجػدوؿ الممحق بالقرار رقـ  175المؤرخ في  29يناير سنة ،2014المعدؿ ،والمػذكور أعال ،
كما هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

حـرر بالجزائر في  29نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

بوراس أحمد
عقوف عمر

الصفة

القطاع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

بوهالي دمحم
بف المجات سميرة

عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،

بمطوـ بوعالـ
لعريبي عبدالوهاب
سماتي كماؿ

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،
ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

حرشي بوعزيز

عضو

ممثل الوزير المكمف الموارد المائية والبيئة،

بف قدوار صالح

اورابح رابح رشيد

رئيسا

عضو

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،

ممثل الوزير المكمف باالشغاؿ العمومية والنقل.

" (................................والباقي بدون تغيير)."........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  29نوفمبر  2016يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المركـز الجامعـي إيميـزي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  303-12المؤرخ في  04أوت سنة  ،2012المتضمف إنشاء مركز جامعيبإليزؼ،
ػر لممحضر المػؤرخ في  04أكتوبر سنة  ،2016المتضمف فرز أصوات إنتخاب لممثمي العمػاؿ في لجنػة
 نظػ ػ ػ ةاالخدمات اإلجتماعية لدػ المركز الجامعي إيميزؼ،
ػر لممحضر المؤرخ في  04أكتوبر سنة  ،2016المتضمف فرز أصوات إنتخاب لممثمي األساتػذة في لجنػة
 نظػ ػ ػ ةاالخدمات اإلجتماعية لدػ المركز الجامعي إيميزؼ،
ػر لممحضر المػؤرخ في  09أكتوبر سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدػ
 نظػ ػ ػ ةاالمركز الجامعي إيميزؼ،
يــقــــــرر
المادة األولى :تنشأ لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المركز الجامعي إيميزؼ.
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون:
 –01بف حامد عبد الغني،
 –04حجيرؼ دمحم األميف،

األعضاء اإلضافيون:
 –01مفاتيح بومديف،

 –02طواهير عبد الجميل،
 –05بوزيناوؼ الصادؽ،

 –03صموح دمحم العيد،

 –02تيهيجاؿ الزهرة،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المادة  :4يكمف السيػد مديػر المركز الجامعي إيميزؼ ،بتنفيػذ هذا القرار ،الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  29نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي ادمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  29نوفمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة الجزائـر  -شـرق
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى األمػػر رقػػـ  03/06المػػؤرخ فػػي  15جويميػػة سػػنة  ،2006المتضػػمف القػػانوف األساسػػي العػػاـ لموظيفػػةالعمومية،
 بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ الرئاس ػ ػػي رق ػ ػػـ  179/82الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  15م ػ ػػاؼ س ػ ػػنة  ،1982المح ػ ػػدد لمحت ػ ػػوػ الخ ػ ػػدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،
 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  303/82الم ػػؤرخ ف ػػي  11س ػػبتمبر س ػػنة  ،1982المتعم ػػق بتسييػ ػػر الخ ػػدماتاإلجتماعية،
 بمقتضػػى المرس ػػوـ التنفيػػذؼ رق ػػـ  77/13الم ػػؤرخ فػػي  30ج ػػانفي س ػػنة  ،2013المحػػدد لص ػػالحيات وزيػػرالتعميـالعالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  84/95المػػؤرخ فػػي  22مػػارس سػػنة  ،1995المتضػػمف إنشػػاء الػػديواف الػػوطنيلمخدمات الجامعية وتنظيمه وعممه ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ  312/03المؤرخ في  14سبتمبر سنة
،2003
 بمقتضى القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخ في  17فيفرؼ سنة  ،2016يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخف ػػي  22ديس ػػمبر س ػػنة  ،2004المتض ػػمف إنش ػػاء م ػػديريات الخ ػػدمات الجامعي ػػة وتحدي ػػد مقره ػػا وقائم ػػة اإلقام ػػات
الجامعية التابعة لها ومشتمالتها،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  18أكتوبػر سػنة  ،2016المتضػمف تشػكيمة أعضػاء لجنػة الخػدمات اإلجتماعيػة لػدػمديرية الخدمات الجامعية الج ازئػر شػرؽ،
يــقــــــرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية الج ازئػر شػرؽ.
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون:
 –01بمعيد رابح،
 –04خالدؼ عبد هللا،
 –07شريفي دمحم،

األعضاء اإلضافيون :
 –01عمور موحوش،

 –02براؼ حساف،
 –05كرناف عبد القادر،
 –08لوصيف لعريبي،

 –03بوممشة إبراهيـ،
 –06بوحمواف عبد القادر،
 –09بحيرة دمحم،

 –02آكمي خير الديف،

 –03بوصبع الهادؼ،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى هذا القرار.
المادة  :4يكمف السيد مديػر الخدمات الجامعية الج ازئػر شػرؽ ،بتنفيذ هذا القرار ،الػذؼ سينشػر فػي النش ػرة الرسػمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  29نوفمبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي ادمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل ماستر الفروع ذات تسجيل وطني
المؤرخ في  30نوفمبر ،2016
قـرار رقم 1734
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ ّ 05-99ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العاليّ ،
المعدؿ و ّ
المتضمف
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015و
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15ّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ ّ 210-84المتمـ،
بتنظيـ جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرهاّ ،
المعدؿ و ّ
ؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08الم ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الميسانس وشهادة الدكتو ار ،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأهيل وتشكيمتها
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصالحياتها وسيرها،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأهيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ةيـقـــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة
المادة األولـى :تؤهل ماستر الفروع ذات تسجيل وطني ،المفتوحة بعنواف ّ
هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ،طبقا لممحق هذا القرار.
كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
يخصه بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  30نوفمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل ماستر الفروع ذات تسجيل وطني -جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

الميدان

رياضيات واعالـ آلي

الفرع

إعالـ آلي
رياضيات

حوسبة عالية األداء

تخصص

التحميل الرياضي ،معدالت تفاضمية جزئية وتطبيقاتها

جمل دينامكية وهندسة

طبيعة
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1735مؤرخ في  01ديسمبر  ،2016يعدل القرار رقم  174المؤرخ في  21مارس 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة3
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  402-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ، 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة  ،3المعدؿ ،السيما المادة  2منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ 1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقـ  174المؤرخ في  21مارس  ،2016الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة قسنطينة .3
يـقـــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المـادة األولـى :يعػػدؿ الجػدوؿ الممحػق بػالقرار رقػـ  174المػؤرخ فػي  21مػارس  ،2016والمذكػػور أعػال  ،كمػا هػػو
محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
 منصور خوجة فاتح عقوف عمر-

بف المجات سميرة
بوهالي دمحم
كحموؿ داود
بف قدوار صالح
بندو دمحم

بف تواتي عمر
بونور عبد الحفيع
شيباح السعدؼ
لباد حساف
بوقندورة عبد هللا
بف جاب هللا حساـ الديف

حـرر بالجزائر في  01ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 3
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية،
الوزير المكمف باالتصاؿ،
الوزير المكمف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
الوزير المكمف بالثقافة،
الوالي.

" (................................والباقي بدوف تغيير)."........................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1736مؤرخ في 01ديسمبر  ،2016يعدل القرار رقم  296المؤرخ في  23جوان 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  280-92الم ػػؤرخ ف ػػي  5مح ػػرـ ع ػػاـ  1413المواف ػػق  6يولي ػػو س ػػنة ،1992والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  4منه،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  396-11المػػؤرخ فػػي  28ذؼ الحجػػة عػػاـ  1432الموافػػق  24نػػوفمبر سػػنة 2011الػػذؼ يحػ ّػدد القػػانوف األساس ػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الط ػػابع العممػػي والتكنولػػوجي ،الس ػػيما
المادة  13منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سػنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  296المؤرخ في  23جواف  2015الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضػاء مجمػس إدارة مركػزالبحث في التكنولوجيات الصناعية،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يـقـــــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  296المؤرخ في  23جواف  2015والمػذكور أعػال  ،وتحػرر كمػا

يأتي:
« المادة األولى(...........................:بدوف تغيير)................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ،كما يمي:
بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :
 السيد بوهيشة دمحم ،ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا، السيدة أبركاف مميكة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية، السيد عقابي عبد القادر ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني، السيد يمس شاوش عبد الكريـ ،ممثل عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية، السيد أحمد زايد سالـ ،ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، السيد بونعجات الياس ،ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة، السيدة جرعوف نادية ،ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات»." (...............................والباقي بدون تغيير).".......................................
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  01ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1737مؤرخ في  01ديسمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة العموم اإلسالمية األمير عبد القادر في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ ّ 05-99ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعّدؿ،
المتضمف ّإنشاء جامعة العموـ اإلسالمية
المؤرخ في  04أوت سنة  1984و
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 182-84ّ
المتمـ،
"األمير عبد القادر"
ّ
،المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الد ارسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013المحدد
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
لمتضمف تأهيل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  169المؤرخ في  07أوت  2008واّ
الجامعية  2008-2007بجامعة العموـ اإلسالمية "األمير عبد القادر" ،
المتضمف تأهيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  70المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة العموـ اإلسالمية "األمير عبد القادر" ،
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المتضمف تأهيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ  143المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
 2010-2009بجامعة العموـ اإلسالمية "األمير عبد القادر"،المعدؿ،
المتضمف تأهيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ  333المؤرخ في  08سبتمبر  2010وّ
 2011-2010بجامعة العموـ اإلسالمية "األمير عبد القادر"،
المتضمف تأهيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ  523المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
 2012-2011بجامعة العموـ اإلسالمية "األمير عبد القادر"،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيه في طورؼ الدراسات
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
لنيل شهادتي الميسانس والماستر،
المتضمف تأهيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ  16المؤرخ في  31جانفي  2012وّ
 2013-2012بجامعة العموـ اإلسالمية "األمير عبد القادر" ،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف والمحدد
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
مهامها وتشكيمتها وتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برناما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشهادات ليسانسميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برناما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشهادات ليسانسميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  507المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برناما التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشهادات ليسانسميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إسالمية" ،المعدؿ،
المتضمف تأهيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ  685المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
 2014-2013بجامعة العموـ اإلسالمية "األمير عبد القادر"،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"لنيل شهادة الميسانس وشهادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لألمناء الدائميف لمندوات الجهوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد
بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة العموـ اإلسالمية
"األمير عبد القادر  ،في ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق هذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ هذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتهـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .و في

هذ الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عميها سابقا ،تعتبر ُمكتسبة وتُحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة ُ :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" ،المؤهمة بعنواف جامعة العموـ
اإلسالمية "األمير عبد القادر" ،بموجب:

 القرار رقـ  169المؤرخ في  07أوت ، 2008 -القرار رقـ  70المؤرخ في  06ماؼ ، 2009

 القرار رقـ  143المؤرخ في  01جويمية  ، 2009المعدؿ، القرار رقـ  333المؤرخ في  08سبتمبر ، 2010 القرار رقـ  523المؤرخ في  04سبتمبر ، 2011 -القرار رقـ  16المؤرخ في  31جانفي ، 2012

 -القرار رقـ  685المؤرخ في  24سبتمبر .2013

ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ هذا القرار
ة
كل
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ اإلسالمية "األمير عبد القادر"ّ ،
فيما يخصه بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  01ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة العموم اإلسالمية "األمير عبد القادر"
الميدان

في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
الفرع

عموـ إنسانية  -عمـ اآلثار

التخصص

أ

عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات

عمـ المكتبات والمعمومات

أ

عموـ إنسانية  -عموـ اإلعالـ

اتصاؿ

أ

عموـ إنسانية  -تاريخ
واالتصاؿ

عموـ إنسانية واجتماعية

عمـ اآلثار

طبيعة

عموـ إسالمية  -الشريعة
عموـ إسالمية  -لغة عربية
وحضارة إسالمية

عموـ إسالمية  -أصوؿ الديف

تاريخ عاـ
إعالـ

أ

الشريعة والقانوف

أ

اآلثار والفنوف اإلسالمية

أ

أ

الفقه واألصوؿ

التاريخ والحضارة اإلسالمية

أ

المغة العربية والدراسات القرآنية

أ

الدعوة والثقافة اإلسالمية

أ

العقيدة ومقارنة األدياف
الكتاب والسنة

أ
أ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار مؤرخ في  01ديسمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى جامعــة زيـان عاشـور الجمفـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممػي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  73-16المؤرخ في  22فيفرؼ سنة  ،2016يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 09-09المؤرخ في  04جانفي سنة  ،2009المتضمف إنشاء جامعػة الجمفة،
ػر لممحضر المػؤرخ في  31أكتوبر سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي العمػاؿ في لجنػة
 نظػ ػ ػ ةاالخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة الجمفػة،
ػر لممحضر المؤرخ في  31أكتوبر سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة في
 نظػ ػ ػ ةالجنػة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة الجمفػة،
ػر لممحضر المػؤرخ في  02نوفمبر سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدػ
 نظػ ػ ػ ةاجػامعػػة الجمفػة،
يقــــــرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة زياف عاشور الجمفة.
المـادة  :2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون:
 –01عموؼ نور الديف،
 –04الكر دمحم،
 –07بف مشيه المسعود،

 –02قماف عمر،
 –05حميدؼ عمر،
 –08دحماني ثامر،

األعضاء اإلضافيون :
 –01عروؼ مختار،

 –03حميدة خالد،
 –06غزاؿ دمحم،

 –02قطشة عمي،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المادة  :4يكمػف السيػد مديػر جامعػة زيػاف عاشػور الجمفػة ،بتنفيػذ هػذا القػرار ،الذؼ سينشػر في النشػرة الرسمية
لو ازرة التعميػـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  01ديسمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي ادمحم دمحم صالح الدين
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار مؤرخ في  05ديسمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة بشـار

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  84/95المؤرخ في  22مارس سنة  ،1995المتضمف إنشاء الديواف الوطنيلمخدمات الجامعية وتنظيمه وعممه ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ  312/03المؤرخ في  14سبتمبر سنة
،2003
 بمقتضى القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخ في  17فيفرؼ سنة  ،2016يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة لها ومشتمالتها،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  26مػاؼ سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػمديرية الخدمات الجامعية بشار،
يقــــــرر
المـادة األولى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية بشػار.
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون :
 –01العالمي موالؼ عبد الكريـ،
 –04حمية أحمد،

األعضاء اإلضافيون :
 –01بمة مراد،

 –02مرابطي دمحم،
 –05رميمي رشيد،

 –02صافي مبارؾ،

 –03ياشير دمحم،

 –03ميسوـ إبراهيـ،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى هذا القرار.
المادة  :4يكمف السيد مديػر الخدمات الجامعية بشػار ،بتنفيذ هذا القرار ،الذؼ سينشر في النشػرة الرسمية لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  05ديسمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1738مؤرخ في  8ديسمبر ،2016يعدل قرار رقم  204المؤرخ في  17فيفري 2014
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بعنابة،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  256-09المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت سنة 2009والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بعنابة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منه،
 وبمقتضى القرار رقـ  204المؤرخ في  17فيفرؼ  2014الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بعنابة،المعدؿ.
يقــــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  204المؤرخ في  17فيفرؼ  ،2014المعدؿ ،والمذكور أعال ،
كما هو محدد بالجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  08ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم و التقنيات بعنابة
 - 1األعضاء المعينون:
الصفة القطاع
االسم والمقب
رئيسا ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
حياهـ عمار
عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية،
بميمي محسف
عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
عياشي أحمد
عضو ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
صدقة عزالديف
عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
بف الشيخ جماؿ
 - 2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

الصفة

القطاع

العممي عبدالمطيف
زدورؼ حكيمة
جاليمية رمزؼ
بوغانـ سماح
بويش صبرينة

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدمات،
ممثمة منتخبة عف الطمبة،
ممثمة منتخبة عف الطمبة.

دعاس دولة
بولومة عمار

عضو
عضو

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف االستاذية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1739مؤرخ في  08ديسمبر  ،2016يعدل القرار رقم  169المؤرخ في  21أفريل 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  210 - 01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يونيو سنة 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  169المؤرخ في  21أفريل  ،2015الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة ورقمة ،المعدؿ.
يقــــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  169المؤرخ في  21أفريل  ،2015المعدؿ والمذكػور أعال  ،كما
هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػػ

 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
قادرؼ دمحم العيد
باشا عبد الغاني
حواسي عمي
رياح رابح
مداني بف عمي
قرقب دمحم
حروز عبد العزيز
 زوبير أحمدبوخارؼ إدريس
حراف بشير
بزيف فتيحة
منينة موسى
حماديف بمقاسـ
مصدؽ فاضل
بوتسونة الطاهر

حـرر بالجزائر في  08ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،
ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة،
ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل،
ممثمة الوزير المكمف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
ممثل الوزير المكمف بالطاقة،
ممثل الوزيرة المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ،
ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف و إصالح المستشفيات،
ممثل الوالي.
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 -2األعضاء المنتخبون:
اإلسم والمقب
بشكي جماؿ
صخرؼ لخضر
جيدؿ دمحم
سعيد بشير
عظامو عبد القادر
بف دمحم دمحم
الشايب دمحم الساسي
غريب بولرباح
جمولي العيد
بوجرادة عبد هللا
عطية العربي
عياض دمحم عادؿ
حود ميسة إلياس
داشي عبد القادر
رعاش عبد الرحماف
بمخمقاني مباركة
غوقالي أيوب

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

الييئة
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات وعموـ المادة،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ التطبيقية،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية المحروقات والطاقات المتجددة وعموـ األرض والكوف،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،
ممثل منتخب عف األساتذة لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
ممثل منتخب عف األساتذة لمعهد التكنولوجيا،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثمة منتخبة عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1740مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة القطاعية
الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميم العالي والبحث العممي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  243-99المؤرخ في  21رجب عاـ  1420الموافق  31أكتوبر سنة 1999الذؼ يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكن ػػولوجي وسيرها ،ال سيما المادة  4منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  78-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  81-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد مهاـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي،
 وبمقتضى القرار رقـ  203المؤرخ في  11أفريل  2011والمتضمف القائمة االسمية ألعضاء المجنة القطاعيةالدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي،
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  4مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  243-99المؤرخ في  21رجب عاـ 1420
الموافق  31أكتوبر سنة  ،1999والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ألعضاء المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميـ العالي والبحث
العممي ،كما هو مبيف في ممحق هذا القرار.
المادة  :2تتولى مصالح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي أمانة المجنة.
المادة  :3يمغى القرار رقـ  ،203المؤرخ في  11أفريل  ،2011والمذكور أعال .
المادة  :4ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  08ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق القرار رقم  1740المؤرخ في  8ديسمبر  ،2016المتضمن تشكيمة المجنة القطاعية الدائمة
لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي المنشأة لدى وزارة التعميم العالي والبحث العممي
عن اإلدارة المركزية:
المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي،
 أوراؽ حفيعمدير الدراسات القانونية واألرشيف،
 بوك ار إدريسالمدير العاـ لمتعميـ و التكويف العالييف،
 غوالي نورالديفمديرة التكويف في الدكتو ار  ،والتأهيل الجامعي،
 بوعموش رشيدةمدير الشبكات وأنظمة اإلعالـ اآللي واالتصاؿ الجامعية
 مستغانمي دمحمعن المؤسسات والييئات التابعة لمقطاع:
ممثمو المؤسسات والييئات المختارة حسب ميدان اختصاصيا:
األكاديمية الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات،
 عالب باكر مميكةاألكاديمية الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات،
 قارة دمحم هشاـمركز البحث في الحضارة والعموـ االسالمية،
 زيد الخير مبروؾمدير جامعة المسيمة.
 بوطرفاية أحمدشخصيات عممية:
 فرفارة ياسيف أوصديق عز الديف بف عزوز دمحم الطاهر بويعقوب عبد القادر يوسفاط عبد الرحماف لونيسي حكيـ بهادؼ منير جيدؿ عمار زروخي اسماعل بموشراني عادؿ ناصرؼ هشاـ معوش سعيد بوقفة طويل شافية عيبش يوسف جيجيق رضا عزاز دمحم مزراؽ لحسف حمزاوؼ عبد العزيزالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية،
الوكالة الفضائية الجزائرية،
جامعة قسنطينة ،1
جامعة وهراف ،1
جامعة سيدؼ بمعباس،
جامعة البويرة،
جامعة وهراف ،2
جامعة الجزائر ،1
جامعة قسنطينة .2
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ،الحراش،
المركز الجامعي الطارؼ،
مركز البحث في عمـ الفمؾ الفيزياء الفمكية و الجيوفيزياء،
جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ،
جامعة سطيف ،2
جامعة الجزائر ،1
جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ،
جامعة المسيمة،
جامعة رامس  -فرنسا،
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-

الزاوؼ عمي بف سميماف
عيد فتيحة
فروخي سيد احمد
كابوش زهية
حمويف عبد المجيد
زروالة صالح
نويرؼ عبد القادر
توهامي الناز
حسيني مسعود
حاجيات حسيف
بصالح حميد
زيتوني زيف العابديف
مالح عبد الحميد
دمػو دمحم
بنيني دمحم
بمحي جموؿ
قوادرية عمي
بوعرفة عبد القادر
كناؼ السعيد
موحوش ابراهيـ
خوجة دمحم
تمار ناجي
رمرـ يوسف
مبتوؿ دمحم
بوهيدؿ كماؿ الديف
مرزوؽ حفيظة
معروؼ نذير
معزوزؼ عبد الحق
بف الذيب عبد الكريـ
سكاؿ سميرة
غربي رشيد
بف مبارؾ صدوؽ

جامعة ليوف  -فرنسا،
جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ،
جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ،
جامعة قسنطينة ،1
جامعة بشار،
جامعة قسنطينة ،
مدير مجمة جامعة أـ البواقي،
مدير مجمة جامعة الوادؼ،
جامعة ورقمة،
مدير بحث ،متقاعد،
مدير بحث ،متقاعد،
جامعة البميدة ،1
مركز البحث النووؼ – الجزائر،
مدير بحث ،متقاعد
مدير بحث ،متقاعد
جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ،
جامعة قسنطينة،
جامعة وهراف ،2
جامعة البميدة ،1
المدرسة العميا لمفالحة ،الحراش،
مركز البحث و التطوير ،سوناطراؾ ،
المدرسة العميا لألساتذة .القبة،
جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،
جامعة وهراف ،2
جامعة باتنة،
جامعة تممساف،
جامعة تممساف،
جامعة بشار،
جامعة الجزائر ،1
جامعة تممساف،
جامعة باريس ج.فرنسا
جامعة بسكرة

ممثمو الجمعيات العممية ذات الطابع الوطني:
تريباش مولود ،الجمعية الجزائرية لمفيزياء،
لمروس عمر ،الجمعية الجزائرية لمضوئيات والفتونيات،
ببوشي رشيد ،الجمعية الرياضياتية الجزائرية،
بوساحة عمر ،الجمعية الجزائرية لمدراسات الفمسفية،
ممثل مجمع عمر بف اعمر المكمف بالبحث والتطوير،
ممثل المؤسسة الوطنية لمصناعة اإللكترونية المكمف بالبحث والتطوير،
ممثل المجمع الصناعي لإلسمنت الجزائر المكمف بالبحث والتطوير،
ممثل المتعامل موبيميس المكمف بالبحث والتطوير،
ممثل مجمع حسناوؼ المكمف بالبحث والتطوير،
ممثل مجمع إيميتاؿ المكمف بالبحث والتطوير.
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
مؤرخ في  08ديسمبر ،2016
قـرار رقمّ 1741
ّ
بعنوان السنة الجامعية  2017-2016بالمدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ ّ 05-99ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العاليّ ،
المعدؿ و ّ
المتضمف
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015و
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15ّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس ،شهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ،
و
ّ
المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 251-09ّ
المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى المحضر المضاؼ الجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « حقوؽ وعموـ سياسية » ،المتضمفالمصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،بتاريخ  20نػوفمبر .2016
يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمدرسة الوطنية العميا لمعموـ
ّ
المادة األولـى  :يؤهل الماستر المفتوح بعنواف ّ
السياسية ،عمى النحو التالي:
الميدان
حقوؽ وعموـ سياسية

الفرع
العموـ السياسية

تخصص
األمف الوطني

طبيعة
ـ

كل فيما
ّ
المادة  : 2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسيةّ ،
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ّ
حـرر بالجزائر في  08ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
مؤرخ في  08ديسمبر ،2016
قـرار رقم ّ 1742
ّ
بعنوان السنة الجامعية  2017-2016بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ ّ 05-99ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العاليّ ،
المعدؿ و ّ
المتضمف
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015و
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15ّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس ،شهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ،
و
ّ
المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت سنة 2009
 و بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 252-09تضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ،
الم ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى المحضر المضاؼ الجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» ،المتضمفالمصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،بتاريخ  02نػوفمبر .2016
يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة
ّ
المادة األولـى  :يؤهل الماستر المفتوح بعنواف ّ
وعموـ اإلعالـ ،عمى النحو التالي:
الميدان

عموـ إنسانية واجتماعية

الفرع

عموـ إنسانية /صحافة وعموـ اإلعالـ

تخصص

االتصاؿ االستراتيجي واألمف الوطني

طبيعة
ـ

كل
ّ
المادة  : 2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ ّ ،
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
فيما ّ
حـرر بالجزائر في  08ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1743مؤرخ في  08ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  220-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمف تحويل المعهد الوطني لمتكويف في اإلعالـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منه،
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  24مف المرسوـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ
 1437الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ االلي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي طبقا لمجدوؿ الممحق
بهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  08ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
الصفة

القطاع

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المهنييف،

مستغانمي ادمحم

رئيسا

بوعالـ هللا دمحم

عضو

خنوؼ عزالديف
عيوني زينب

قندوزؼ جازية

عضو

عمواني اكرـ

عضو

جبيمي دمحم

جيداؿ حساف
لحاـ مولود

 - 2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ.

الصفة

القطاع

دحامني فوضيل

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

جياللي فاطمة

عضو

عقاقنة رجاء

عضو

بف عشبة كريمة
لوناس نعيمة
غانـ عالؿ

راشدؼ عبدالنور

عضو
عضو
عضو
عضو

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف االستاذية،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ممثمة منتخبة عف الطمبة،

ممثل منتخب عف الطمبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1744مؤرخ في  08ديسمبر  ،2016يعدل القرار رقم  300المؤرخ في  24جوان 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذؼ يحدد مهاـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمه و سير  ،السيما المادة  10منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  302-11المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة 2011والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة ،السيما المادة  2منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقـ  300المؤرخ في  24جواف  2015الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمركز الجامعي بتيبازة.
يــقــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  300المؤرخ في  24جواف  ،2015والمذكور أعال  ،كما هو
محدد بالجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.
حـرر بالجزائر في  08ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:

األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة

االسم والمقب

بف برنو أمينة
زدورؼ حميد
زيكارة صوريا
واعمي محند ارزقي
اكروبركاف مهنى
ابراهيمي عبد الرشيد
بيتر الساسي
عيساوؼ دمحم
زبدة جيالني
شاكر عبدالرحماف
بوقرة سميماف
سريدؼ دمحم

الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوالي.

" (................................والباقي بدون تغيير)."........................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1745مؤرخ في  08ديسمبر  ،2016يعدل القرار رقم  184المؤرخ في  30أفريل 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة المسيمة ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رق ػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب ع ػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو س ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  274 - 01المػػؤرخ فػػي  30جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  1422الموافػػق  18سػػبتمبرسنة  ،2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادػ الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة ،2003الذؼ يحدد مهاـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ و المتمـ ،السيما المادة  12منه،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  77-13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  184المػػؤرخ فػػي  30أفريػػل  ،2015الػػذؼ يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارةجامعة المسيمة ،المعدؿ.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يــقــــــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  184المؤرخ في  30أفريل  ،2015المعدؿ والمذكػور أعال  ،كما

هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  08ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
قشي الخير
مقدود نور الديف
فكراش عمار
مناد لخضر
بودونت عبد السالـ
أدرار سمير
قمورؼ لطفي
عبد النور عبد السالـ
مصيطفي العممي
بوهالي دمحم الشريف
بوحامد جماؿ الديف
قادرؼ دمحم البوزيدؼ

األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المسيمة
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل،
ممثل الوالي.

" (................................والباقي بدون تغيير)."........................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1746مؤرخ في  08ديسمبر  ،2016يعدل القرار رقم  1194المؤرخ في  26نوفمبر 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  271-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقـ  1194المؤرخ في  26نوفمبر ،2015الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة تيارت.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يـقــــــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  1194المؤرخ في  26نوفمبر ،2015والمذكور أعال  ،كما هو
محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تيارت

األعضاء المعينون
االسم والمقب
بف عمي أدمحم
حمي جماؿ
بروجة طيب زياف
بياض سويمـ
بوكابوس هدودة
كبير الحاج
عرفي محفوظ
صغير نجاة
ياشر دمحم
كوديل وردية
بوبكر نجمة
بوعزقي حميد
 -رتوش عبد هللا

حـرر بالجزائر في  08ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
ممثمة الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،
ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل،
ممثل الوالي.

" (................................والباقي بدون تغيير)."........................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجان البيداغوجية الجيوية
مؤرخ في  11ديسمبر  ،2016يحدد قواعد تنظيم وسير ّ
قـرار رقم ّ 1747
لمتخصصات في العموم الطبية
لمتخصصات في العموم الطبية والمجان البيداغوجية الوطنية
ّ
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ عاـ  1391الموافق  3ديسمبر سنة  1971والمتضمفإحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  492-82المؤرخ في  2ربيع األوؿ عاـ  1403الموافق  18ديسمبر سنة  1982اّلذؼيحدد شروط االلتحاؽ بدورة الدراسات الطبية الخاصة لألطباء والصيادلة وجراحي األسناف المقيميف وتنظيمها،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013والذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  ، 208-01المؤرخ في  2جمادؼ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة 2001الذؼ يحدد صالحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23أوت سنة 2003الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،المعدؿ والمتمـ،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  236-11المؤرخ في أوؿ شعباف عاـ  1432الموافق  3جويمية سنة 2011المتضمف القانوف األساسي لممقيـ في العموـ الطبية،
 وبمقتضى القرار رقـ  52المؤرخ في  17يونيو سنة  2006المتضمف إنشاء الندوة الوطنية لعمداء كميات الطب، وبمقتضى القرار رقـ  91المؤرخ في  26مارس سنة  2012المتعمق بتنظيـ وسير المجاف البيداغوجية الجهويةلمتخصصات في العموـ الطبية والمجاف البيداغوجية الوطنية لمتخصصات في العموـ الطبية.

يـقــــــ ّـرر
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تحديد قواعد تنظيـ وسير المجاف البيداغوجية الجهوية والوطنية لمتخصصات
في العموـ الطبية.
األول
الفصل ّ
لمتخصص
الّمجنة البيداغوجية الجيوية
ّ
المادة  :2تنشأ لجنة بيداغوجية جهوية لمتخصص ،لممرحمة األولى لما بعد التدرج في العموـ الطبية .
المادة  :3تشمل المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص كميات الطب لمجهات التالية:
الطب ال ّتالية:
جية ّ
تضم كّميات ّ
الشرقّ ،
عنابة.
قسنطينة.
باتنة.
سطيف.
ورقمة.
الطب ال ّتالية:
تضم كّميات ّ
جية لموسطّ ،
البميدة.
الجزائر.
األغواط.
تيزؼ وزو.
الطب ال ّتالية:
جية الغرب تضم كّميات ّ
تممساف.
وهراف.
مستغانـ.
سيدؼ بمعباس.
بشار.

المادة  : 04تتشكل المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص ،مف األعضاء اآلتية:
األعضاء بقوة القانون:
رئيس مصمحة أو رئيس مخبر في العموـ األساسية.
األعضاء المنتحبون من طرف نظرائيم:

مصف األستاذية إستشفائي –جامعي عف الكمية (أستاذ أو أستاذ محاضر قسـ "أ" غير رئيس مصمحة).
ممثل األستاذة المساعديف واألساتذة المحاضريف قسـ "ب" استشفائي جامعي قسـ "ب" ،عف كل كمية.
مقيـ عف كل كمية.
يفوض عميد الكمية ممثل جديد ،في حالة إخفاؽ المقيـ ،يتـ ذلؾ خارج تواريخ اإلنتخابات الدورية التي
تحددها الوصاية.
التدرج األوؿ في
يجب أف ينتمي أعضاء المجنة لممصالح المؤهمة والتي تضمف فعميا التكويف لما بعد ّ
التخصص.
ينتخب أعضاء المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص لمدة ثالث ( )03سنوات قابمة لمتّجديد.
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وتعد نظامها
المادة  :5تنتخب الّمجنة البيداغوجية الجهوية
لمتخصص ،أعضاء المكتب خالؿ اجتماعها األوؿّ ،
ّ
الداخمي وتصادؽ عميه.
ّ
يتشكل مف رئيس برتبة أستاذ إستشفائي جامعي ،و
المادة :6
تضـ المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص مكتبا ّ
ّ

مرة واحدة.
يتـ إنتخابهـ ّ
لمدة ثالثة ( )03سنوات قابمة لمتّجديد ّ
نائب-رئيس مف مصف األستاذية ّ
ومقررّ ،
بالنسبة لمتخصصات التي ال يوجد بها أستاذ برتبة أستاذ إستشفائي جامعي ،يمكف أف يرأس المكتب
أستاذ محاضر قسـ "أ".
تعيف المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص بمقرر يسمـ مف طرؼ عميد الكمية التي ينتمي إليها الرئيس.
المادة  :7تجتمع المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص عمى مستوػ الكمية مرتيف( )02في السنة في دورة عادية

المادة

المادة

المادة
المادة
المادة
المادة

في بداية ونهاية السنة الجامعية باستدعاء مف رئيسها باإلتصاؿ مع نائب الرئيس المكمف بما بعد التدرج
لمجامعة الذؼ ينتمي إليها الرئيس.
ويمكنها أف تنعقد في دورة استثنائية بطمب مف رئيسها أو بطمب مف ( (2/3ثمثي أعضائها أو بطمب مف
مكتب المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص أو عميد الجهة.
 :8تتولى المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص ،بالتشاور مع العمداء ،المهاـ التالية:
برمجة تنقيل المقيميف عمى مستوػ الكمية أو بالجهة بالتنسيق مع رؤساء المؤسسات اإلستشفائية المعنية.
توزيع المقيميف في مختمف مياديف التربصات بالنسبة لمتخصصات المعنية بالجذع المشترؾ.
المشاركة في إعداد وتحييف البراما البيداغوجية الوطنية.
توزيع المهاـ البيداغوجية ما بيف أساتذة االختصاص والسهر عمى تنفيذها.
تنظيـ والسهر عمى حسف سير الدراسات والتقويمات الدورية لكل سنة بيداغوجية.
إعداد تقرير يحتوؼ عمى نشاطاتهـ ومف بينها المصادقة عمى مياديف التربصات والذؼ يسمـ إلى المجاف
البيداغوجية الوطنية لمتخصص والى كميات الجهة.
 :9يكمف كل مف رؤساء المصمحة ومسؤولي الدراسات وأعضاء المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص بػ:
تخطيط ومراقبة وضماف الدراسة والتكويف التطبيقي في مصالحهـ المتبادلة عمال عمى أساس األعباء
المدونة في دفتر المقيـ.
إعالف المصادقة عمى التربصات وفقا لمتنظيـ المعموؿ به.
إقتراح مواضيع مذكرات نهاية الدراسة.
إعطاء رأؼ حوؿ إحالة عدد المناصب المفتوحة لكل تخصص ولكل كمية.
 : 10يمكف إستشارة المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص مف طرؼ عمداء الجهة حوؿ كل مسألة لها
صمة بالجانب البيداغوجي والعممي إلعطائهـ توضيحات أو مساعدة أو دعـ أو حل لممشاكل.
 :11يصادؽ رئيس المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص عمى دفتر المقيـ كل سنة.
 :12يمكف لمجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص ،إف أقتضت الضرورة ،دعوة خبراء عند الحاجة
لمساعدتها في أشغالها.
 :13تدوف أشغاؿ المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص في محاضر تسجل في دفتر مرقـ وممضي مف
طرؼ كمية االلتحاؽ.
ترسل نسخة مف محاضر االجتماع إلى رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص والى مختمف
كميات الطب الممحقة بها والى كل أعضاء المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص.
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تحتفع الكمية بالدفتر األصمي لممحاضر والذؼ يكوف تحت تصرؼ المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص.
المادة  :14تتكفل كمية الطب التي ينتمي إليها رئيس المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص بمصاريف سير
المجنة.
المادة  :15عند مالحظة اإلخالؿ بسير المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص مف طرؼ المجنة البيداغوجية
الوطنية لمتخصص أو مف طرؼ العميد ،يسمح لمعمداء المعنييف وبعد موافقة الوصاية ،إنتخاب رئيس
جديد أو مجموع أعضاء المكتب.
الرئيس تقرير معاينة في اجتماع الّمجنة ويرسل محضر
إذا كاف اإلخالؿ مرتبطا بأحد أعضائها ّ
يعد ّ
االجتماع إلى العميد المعني باألمر الذؼ يقوـ باتخاذ اإلجراءات الالزمة.

المادة
المادة

المادة
المادة

المادة
المادة

الفصل ال ّثاني
لمتخصص
الّمجنة البيداغوجية الوطنية
ّ
 :16تنشأ لجنة بيداغوجية وطنية لمتخصص ،لممرحمة األولى لما بعد التدرج في العموـ الطبية.
 :17تتشكل المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص مف:
أعضاء مكاتب المجاف البيداغوجية الجهوية لمتخصص.
ممثل األساتذة منتخب مف مصف األستاذية مف بيف أعضاء المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص.
ممثل األساتذة المحاضريف قسـ "ب" واألساتذة المساعديف ،منتخب مف بيف أعضاء المجنة البيداغوجية
الجهوية لمتخصص.
ممثل المقيميف منتحب مف بيف أعضاء المجاف البيداغوجية الجهوية لمتخصص ،تقوـ الوصاية بتغيير
المقيـ في حالة إخفائه وذلؾ خارج تواريخ اإلنتخابات الدورية.
عيف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص لمدة ثالث ( )03سنوات قابمة لمتّجديد مرة واحدة.
ُي ّ
وتعد نظامها
:18تنتخب الّمجنة البيداغوجية الوطنية
األوؿ أعضاء المكتبّ ،
لمتخصص ،أثناء اجتماعها ّ
ّ
الداخمي وتصادؽ عميه.
ّ
 : 19يتشكل مكتب المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص مف رئيس برتبة أستاذ استشفائي جامعي ونائب
لمدة
يتـ انتخابهـ ّ
رئيس مف بيف األساتذة اإلستشفائييف الجامعييف مف ذوؼ مصف األستاذية ومقررّ ،
مرة واحدة .
ثالث ( )03سنوات قابمة لمتّجديد ّ
يعيف رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية بمقرر مف وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
ّ :20
 : 21تعتبر المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص هيئة إستشارية وعمى هذا األساس تقوـ بما يمي:
السهر عمى تطبيقها واجراء تقويـ دورؼ لها.
إعداد البراما الوطنية لمتخصص وتحيينها و ّ
تأهيل مختمف مياديف الترّبص سنويا.
إعداد دفتر المقيـ وضماف توزيعه عمى مختمف الكميات واجراء تقييـ دورؼ له في نهاية كل عهدة.
المتوجة لتكويف المقيميف.
المشاركة في عممية القرعة ّ
لمجاف االمتحانات الوطنية ّ
المذكرات.
المصادقة عمى مواضيع
ّ
إقتراح إنشاء شعب جديدة لمتخصصات وتحديد برامجها.
الطب
الندوة الوطنية لعمداء كّميات
يمكف إستشارة الّمجنة البيداغوجية الوطنية
لمتخصص مف طرؼ ّ
ّ
ّ
كل مسألة لها صمة بالجانب البيداغوجي والعممي إلعطائها توضيحات أو مساعدة أو
والوصاية حوؿ ّ
حل لممشاكل.
دعـ أو ّ
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المادة

المادة

المادة
المادة
المادة

المادة
المادة

 :22تجتمع المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص في دورة عادية مرتيف ( )02في السنة ،في بداية ونهاية
السنة الجامعية بدعوة مف رئيسها عمى مستوػ الكمية التي ينتمي إليها.
ويمكف لها أف تجتمع في دورة استثنائية بطمب سواء مف رئيسها أو بثمثي ()3/2أعضائها أو مف رئيس
طب أو بطمب مف الوصاية.
الندوة الوطنية لعمداء كّميات ال ّ
تسجل في دفتر مرقـ وممضي مف
 :23تدوف أشغاؿ المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص في محاضر ّ
الطب الممحقة.
طرؼ كّمية
ّ
ترسل نسخة عف محضر األعماؿ إلى الوصاية ورؤساء المجاف البيداغوجية الجهوية لمتخصص والى
عمداء كميات الطب والى كل أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص.
يجب اإلحتفاظ بالدفتر األصمي عمى مستوػ الكمية التي ينتمي إليها الرئيس والذؼ يكوف تحت تصرفه
خالؿ اإلجتماعات.
يتـ التكّفل بمصاريف وسير المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص وفقا لمتّنظيـ المعموؿ به مف طرؼ
ّ :24
المؤسسة التي ينتمي إليها رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص.
ّ
 :25يمكف لمرئيس أف يفوض نائبه والمقرر في حالة تعذر .
لمتخصص مف طرؼ الندوة الوطنية لمعمداء
 :26عند مالحظة اإلخالؿ بسير الّمجنة البيداغوجية الوطنية
ّ
والوصاية ،تقوـ هذ األخيرة بإعادة إنتخاب رئيس جديد أو مجموع أعضاء مكتب.
الرئيس تقري ار في اجتماع الّمجنة ويرسل محضر االجتماع
إذا كاف اإلخالؿ مرتبطا بأحد أعضائها ّ
يعد ّ
إلى الوصاية التي تقوـ باتخاد اإلجراءات الالزمة.
 :27تمغى أحكاـ القرار رقـ  91المؤرخ في  26مارس سنة  2012المذكور أعال .
المؤسسات المعنية ،كل فيما
 :28يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء
ّ
يخصه ،بتنفيذ أحكاـ هذا القرار ،الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  08ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  11ديسمبر  2016يتضمن إنشـاء وتشكيـل لجنـة الخدمـات اإلجتماعيـة
لدى كميـة العمـوم اإلسالميـة بجامعـة باتنـة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى األمػػر رقػػـ  03/06المػػؤرخ فػػي  15جويميػػة سػػنة  ،2006المتضػػمف القػػانوف األساسػػي العػػاـ لموظيف ػةالعمومية،
 بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ الرئاس ػ ػػي رق ػ ػػـ  179/82الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  15م ػ ػػاؼ س ػ ػػنة  ،1982المح ػ ػػدد لمحت ػ ػػوػ الخ ػ ػػدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػمها،
 بمقتض ػػى المرسػػػوـ الرئاسػ ػػي رق ػػـ  303/82المػػػؤرخ فػ ػػي  11سػػػبتمبر س ػػنة  ،1982المتعمػ ػػق بتسػػػيير الخػػػدماتاإلجتماعيػة،
 بمقتضػػى المرس ػػوـ التنفيػػذؼ رق ػػـ  77/13الم ػػؤرخ فػػي  30ج ػػانفي س ػػنة  ،2013المحػػدد لص ػػالحيات وزيػػرالتعميـالعالي والبحث العممػي،
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  181-15المؤرخ في  11جويمية سنة  ،2015يعدؿ المرسوـ التنفيذؼ رقـ -89 136المؤرخ في  01أوت سنة  ،1989المتضمف إنشاء جامعػة باتنة،
ػر لممحض ػ ػرالمؤرخ فػ ػػي  09نػ ػػوفمبر سػ ػػنة  ،2016المتضػ ػػمف فػ ػػرز األص ػ ػوات اإلنتخػ ػػاب لممثمػ ػػي األسات ػ ػػذة
 نظػ ػ ػ ػ ػ ةاوالموظفيف اإلدارييف ،التقنييف وأعواف المصالح في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدػ كمية العموـ اإلسالمية بجامعة
باتنة،1
ػر لممحضػرالمؤرخ فػػي  09نػػوفمبر سػػنة  ،2016المتضػػمف تشػػكيمة أعضػػاء لجنػػة الخػػدمات اإلجتماعيػػة لػػدػ
 نظ ػ ػ ػ ةاكمية العموـ اإلسالمية بجامعة باتنة،1
يقـــــرر
ّ
المـادة األولى :تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ كمية العموـ اإلسالمية بجامعة باتنة،1
المـادة  :2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون :
 –01شطارة خذير،
 –04بوراس صالح،

األعضاء اإلضافيون :
 –01مقراني عصاـ،

 –02عميرؼ نور الديف،
 –05حالؽ سمير،

–03غناـ عبد الحميـ،

 – 02بمهادؼ توفيق،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المادة  :4يكمػف السيػػد عميػد كميػة العمػوـ اإلسالميػة بجامعػة باتنػة ،1بتنفيػػذ هػذا الق ػرار ،الذؼ سينشػر في النشرة

الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  11ديسمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي ادمحم دمحم صالح الدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1748مؤرخ في  13ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بسطيف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  183-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015المتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بسطيف،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بسطيف المؤرخ في ّأوؿ
 ةديسمبر ،2016
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يقـــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بسطيف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بسطيف ،وفقا لمجدوؿ الممحق
بهذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بسطيف،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػػ

المـؤرخ في  13ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم 1748
ّ
المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بسطيف

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

2

بودية أمحػمد

مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشهادات والتكويف المتواصل

كتفي الشريف أميف

رئيس قسـ العموـ

حمودؼ عبد الحق

ممثّل عف أساتذة قسـ المغات األجنبية
ممّثمة عف األساتذة المساعديف

سريدؼ عبد الحميد

أستاذ بجامعة فرحات عباس -سطيف 1

1
3
4
5
6
7
8
9

10

بوقرورة عمي
نكاع زهية

بالؿ دمحم يسيف
بونشادة نبيمة

بارة عبد الغاني
ضروة لمبارؾ

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

رئيسة قسـ المغة العربية وعمـ االجتماع

رئيس قسـ المغات األجنبية

أستاذ بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف 2

مسؤوؿ المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1749مؤرخ في  13ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعيد العموم االجتماعية واإلنسانية بالمركز الجامعي أحمد زبانة -غميزان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذؼ يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسير ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  206-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة  2008والمتضمفالمتمـ،
إنشاء مركز جامعي بغميزافّ ،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعهد العموـ االجتماعية واإلنسانية بالمركز
 ةالمؤرخ في  30نوفمبر ،2016
الجامعي أحمد زبانة -غميزاف ّ
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعهد العموـ االجتماعية واإلنسانية بالمركز الجامعي أحمد زبانة -غميزاف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد العموـ االجتماعية واإلنسانية بالمركز الجامعي أحمد
زبانة -غميزاف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي أحمد زبانة -غميزاف ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  13ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  1749المؤرخ في  13ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعيد العموم االجتماعية واإلنسانية بالمركز الجامعي أحمد زبانة -غميزان

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

االسـ والمقػب
تيمويف مصطفى
غوالي حبيب
فموح دمحم
مرشدؼ شريف
كسير مهدؼ
بف خميفة فاطمة
يحياوؼ زهير
يف يوب دمحم
بغداد باؼ عبد القادر
بف عمي دمحم
زقاوة أحمد
يعقوب بوزياف
بطاوؼ بهية
بف حميد هند
بف فافة خالد
بورجي العباس
بف دحماف الحاج
شيحات دمحم
سيكوؾ قويدر
عمي مختار

الصفػة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجمس العممي لممعهد
مدير المعهد
التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
التدرج
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
رئيس قسـ عمـ االجتماع
رئيسة قسـ عمـ النفس وعموـ التربية
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1750مؤرخ في  13ديسمبر ّ ،2016
لقسم ىندسة المواد بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  400-11المؤرخ في ّ 3المتضمف إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ هندسة المواد بالمدرسة الوطنية المتعددة
 ةالتقنيات -قسنطينة المؤرخ في  12أكتوبر ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ هندسة المواد بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة المواد بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات-

قسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة ،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  1750المؤرخ في  13ديسمبر  2016الذي ّ
المجنة العممية لقسم ىندسة المواد بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة
االسم والمقـب

مصباح دمحم فيصل
حيوف عبد العالي
بف عمي الشريف نور الديف
شطيبي لبنى
بوفنغور منيرة
بف شيهب نجوػ
عياشي أحمد عبد الحكيـ

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1751مؤرخ في  13ديسمبر ّ ،2016
المجنة العممية لقسم ىندسة المناجم بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  253-09المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ هندسة المناجـ بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ
 ةوالمعادف المؤرخ في  03نوفمبر ،2015
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة المناجـ بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.
المادة  :3تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة المناجـ بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ
والمعادف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  13ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحق بالقرار رقم  1751المؤرخ في  13ديسمبر  2016الذي ّ
لقسم ىندسة المناجم بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
عمراسي كماؿ
1
رئيس القسـ
ميموف عبد الغاني
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بف سحمدؼ سميـ
3
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
حابس سماح
4
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
عيشورؼ إيماف
5
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
محتالي هدػ
6
أستاذ مساعد قسـ "ب"
نتور جماؿ
7
أستاذ مشارؾ
خدرؼ يوسف
8
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1752مؤرخ في  13ديسمبر ّ ،2016
لقسم عمم وىندسة المواد بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  253-09المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت سنة 2009المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ وهندسة المواد بالمدرسة الوطنية العميا
 ةلممناجـ والمعادف المؤرخ في  03نوفمبر ،2015
يقـــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ وهندسة المواد بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ وهندسة المواد بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ
والمعادف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير ال عاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف،كل فيما
يخصه ،بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحق بالقرار رقم  1752المؤرخ في  13ديسمبر  2016الذي ّ
لقسم عمم وىندسة المواد بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

الرقم

االسم والمقـب

2

معتوقي نجوػ

1
3
4
5
6
7

الصفـة

طيبي ياسمينة

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

شادلي حساف

أستاذ

رئيسة القسـ

رتيمة دمحم

بنودية دمحم الشريف
طهراوؼ طارؽ
لمبوب سامية

أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1753مؤرخ في  13ديسمبر ّ 2016
المجنة العممية لقسم المحاسبة بالمدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  216-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المحاسبة بالمدرسة العميا لمتجارة المؤرخ في 24
 ةنوفمبر ،2016
يقـــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ المحاسبة بالمدرسة العميا لمتجارة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المحاسبة بالمدرسة العميا لمتجارة ،وفقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمتجارة،كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  1753المؤرخ في  13ديسمبر  2016الذي ّ
المجنة العممية لقسم المحاسبة بالمدرسة العميا لمتجارة

الرقم

االسم والمقـب

2

بوحديدة دمحم

1
3
4
5
6
7

الصفـة

مقراني عبد الكريـ

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

دحية عبد الحفيع

أستاذ

قدورؼ عمار

أستاذ محاضر قسـ "أ"

إحدادف عثماف

بف زيادؼ جماؿ
شبيمة عائشة

رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1754مؤرخ في  13ديسمبر ّ 2016
المجنة العممية لقسم التسويق بالمدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  216-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التسويق بالمدرسة العميا لمتجارة المؤرخ في 24
 ةنوفمبر ،2016
يقـــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ التسويق بالمدرسة العميا لمتجارة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التسويق بالمدرسة العميا لمتجارة ،وفقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمتجارة،كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  1754المؤرخ في  13ديسمبر  2016الذي ّ
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

المجنة العممية لقسم التسويق بالمدرسة العميا لمتجارة
الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

لحرش الطاهر

رئيس القسـ

عنابي بف عيسى

كريمي عبد الكريـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

قاسـ كريـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

أستاذة محاضر قسـ "أ"

شيباني أمينة

شنيني صورية

سومر نبيمة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1755مؤرخ في  13ديسمبر ّ 2016
المجنة العممية لقسم المالية بالمدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  216-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المالية بالمدرسة العميا لمتجارة المؤرخ في 24
 ةنوفمبر ،2016
يقـــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ المالية بالمدرسة العميا لمتجارة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المالية بالمدرسة العميا لمتجارة ،وفقا لمجدوؿ الممحق
بهذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمتجارة،كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية
ممحق بالقرار رقم  1755المؤرخ في  13ديسمبر  2016الذي ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسم المالية بالمدرسة العميا لمتجارة

الرقم

االسم والمقـب

2

مرهوف مالؾ

1
3
4
5
6

األستاذ طـاىر حجـار

الصفـة

عزواني ناصر

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

محديد مميكة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "أ"

صدوقي عبد الحفيع

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بوزمالؿ فايزة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

تواتي طميبة دمحم

أستاذ مساعد قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية
قـرار رقم  1756مؤرخ في  13ديسمبر ّ 2016
ألعضاء المجنة العممية لقسم التسيير بالمدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  216-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التسيير بالمدرسة العميا لمتجارة المؤرخ في 24
 ةنوفمبر ،2016
يقـــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ التسيير بالمدرسة العميا لمتجارة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التسيير بالمدرسة العميا لمتجارة ،وفقا لمجدوؿ الممحق
بهذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمتجارة،كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  13ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  1756المؤرخ في  13ديسمبر 2016

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التسيير بالمدرسة العميا لمتجارة
الذي ّ
الرقم

االسم والمقـب

2

هميسي عمر

1
3
4
5
6

الصفـة

بنور عبد الحفيع

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

بمعيدؼ عبد العزيز

أستاذ محاضر قسـ "أ"

حمدوش عائشة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

أزواو المية

بف شايب رابح

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قـرار رقم  1757مؤرخ في  13ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنةالمعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  216-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنةالمعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنةالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنةالذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لمتجارة المؤرخ في 24
 ة،2016

2015
2008
2013
2016
نوفمبر

يقـــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لمتجارة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لمتجارة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمتجارة ،كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المـؤرخ في  13ديسمبر 2016
ممحق بالقرار رقم 1757
ّ
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لمتجارة

الرقم

االسم والمقـب

5
6
7
8
9
10

عنابي عيسى
بوحديدة دمحم
مقراني عبد الكريـ
عزواني ناصر
لحرش الطاهر
بنور عبد الحفيع

1
2
3
4

حـرر بالجزائر في  13ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

صبوعة عبد العزيز
لطرش الطاهر
دحية عبد الحفيع
بوصافي كماؿ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

مدير
مدير
مدير
مدير

رئيس
رئيس
رئيس
رئيس
رئيس
رئيس

المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
التدرج والبحث العممي
مساعد مكّمف بما بعد ّ
التدرج والشهادات
مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
مساعد مكّمف بالتّكويف المتواصل والعالقات الخارجية
قسـ التسويق
قسـ المحاسبة
المجنة العممية لقسـ
المجنة العممية لقسـ
المجنة العممية لقسـ
المجنة العممية لقسـ

المحاسبة
المالية
التسويق
التسيير
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

براؽ دمحم
تومي مميكة
كشاد رابح
لعالوؼ عمر

بف زيادؼ جماؿ
ثابت ناصر دمحم
حباينة دمحم
يحة عيسى
شيحة خميسي
قندوزؼ أحمد

ممثّل أساتذة قسـ المحاسبة
ممثّل أساتذة قسـ المالية
ممثّل أساتذة قسـ التسيير
ممثّل أساتذة قسـ التسويق
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
أستاذ بجامعة الجزائر 3
أستاذ بجامعة الجزائر 3
مسؤوؿ المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  14ديسمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة بجايـة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  84/95المؤرخ في  22مارس سنة  ،1995المتضمف إنشاء الديواف الوطنيلمخدمات الجامعية وتنظيمه وعممه ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ  312/03المؤرخ في  14سبتمبر سنة
،2003
 بمقتضى القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخ في  17فيفرؼ سنة  ،2016يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة لها ومشتمالتها،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  23نوفمبر سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػمديرية الخدمات الجامعية بجايػة،
يـقــــرر
ّ

المـادة األولى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية بجايػة،
المـادة الثانية  :تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ :
األعضاء الدائمون :
 –01حمداش سالـ،
 –04دمحمؼ مختار،
 –07ﭬروج محمود،
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 –02عمواش مصطفى،
 –05فرحات عبد المطيف،
 –08لعالوؼ نور الديف،

 –03عيسي كماؿ،
 –06أعومر سميـ،
 –09واطح عبيد،
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األعضاء اإلضافيون :

 –01رحماني عبد الحكيـ،

 –02بوقمودة مسعود،

 –03بف حموش عبد الوهاب،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى هذا القرار.
المادة  :4يكمف السيد مديػر الخدمات الجامعية بجايػة ،بتنفيذ هذا القرار ،الذؼ سينشر في النشػرة الرسمية لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  14ديسمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي ادمحم دمحم صالح الدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد قائمة لجان االمتحانات لمحصول
مـؤرخ فـي  15ديسمبر ّ ،2016
قـرار رقم ّ 1758
الصيدلة وطب األسنان وتشكيمتيا
طبية
الخاصة في ال ّ
الدراسات ال ّ
عمى شيادة ّ
طب و ّ
ّ
(دورة عادية من  2إلى  31يناير ( ،)2017دورة استدراكية من  2إلى  30أفريل )2017
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

الخاصة،
طبية
 بمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  3ديسمبر 1971الدراسات ال ّ
المتضمف إنشاء شهادة ّ
ّ
ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المتضمف قانوف المقيـ في العموـ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  236-11المؤرخ في  3جويمية سنة 2011ّ
الطبية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التّعميـ العالي والبحث العممي،
اّلذؼ ّ
الدراسات والتقييـ والتّدرج في
 وبموجب القرار رقـ  40المؤرخ في  25فيفرؼ سنة  1989والمتضمف تنظيـ ّ
ّ
المتخصصة،
طبية
الدراسات ال ّ
ّ
ّ
يحدد قواعد تنظيـ وسير المجاف البيداغوجية
 وبموجب القرار رقـ  91المؤرخ في  26مارس سنة  2012اّلذؼ ّطبية،
الجهوية
تخصصات في العموـ ال ّ
لمتخصصات في العموـ ال ّ
طبية والمجاف البيداغوجية الوطنية لم ّ
ّ
المتضمف تنظيـ طور التّكويف لنيل شهادة
 وبموجب القرار رقـ  1137المؤرخ في  4نوفمبر سنة  2015وّ
كميفيات تقييمها والتّدرج فيها.
طبية
الدراسات ال ّ
الخاصة ّ
ّ
ويحدد ّ
ّ
يـقــــرر
ّ

طبية الخاصة وتشكيمتها (دورة
الدراسات ال ّ
تحدد قائمة لجاف االمتحانات لمحصوؿ عمى شهادة ّ
المادة األولىّ :
عادية مف  2إلى  31يناير  ،2017دورة استدراكية مف  2إلى  30أفريل  ،)2017طبةقا لممحق هذا القرار.

المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  15ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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األستاذ طـاىر حجـار
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يحدد قائمة لجان االمتحانات لمحصول
ّ  الذي،2016  ديسمبر15 مـؤرخ فـي
ّ  ال1758 ممحق القـرار رقم
الصيدلة وطب األسنان
طبية
ّ الخاصة في ال
ّ الدراسات ال
ّ عمى شيادة
ّ طب و
ّ

I/ SPECIALITES MEDICALES

SPECIALITES

1/ ANESTHESIE
REANIMATION

2/ ANESTHESIE
REANIMATION
PEDIATRIQUE

3/CARDIOLOGIE

4/ DERMATOLOGIE
ET VENEREOLOGIE

5/ DIABETOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE
ET MALADIES
METABOLIQUES
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MEMBRES DES JURYS
Président : Pr. BELKACEMI Mohand
Membres Titulaires :
Pr. MOKRETAR KARROUBI Riad
Pr. GRIENE Brahim
Pr. BENMATI Mohamed El Hadi
Pr. GUENANE Kamel
Pr. BOUDEHANE Omar
Pr. MESSABIH Fatima
Membres suppléants :
Pr. HARAOUBIA Mohamed Salah
Pr. HARIRECHE Mouni
Président : Pr. NEGADI Mohammed Amine
Membres Titulaires :
Pr. MEDDEBER Khadidja Salima
Pr. AOUFFEN Nabil
Pr. BATOUCHE Djamila Djahida
Pr. TABLIOUNA Kheira
Membres suppléants :

Pr. KHEMLICHE Belarbi
Pr. TABET AOUL Nabil
Présidente : Pr. HAMMOU Leila
Membres Titulaires :
Pr. TAHMI Mohamed
Pr. BOUHOUITA-GHERMECH Yacine
Pr. SEKOUM-LATRECHE Samia
Pr. AIT ATHMANE Mouloud
Membres suppléants :
Pr. ALI LAHMAR Hadj Mohamed
Pr. LAREDJ Nadia
Présidente : Pr. DJERIDANE Assia
Membres Titulaires :
Pr. SALHI Aicha
Pr. OTSMANE Farida
Pr. SERRADJ Amina
Pr. CHEHAD Ahmed Samouel
Membres suppléants :
Pr. SAHEL Houria
Pr. HAMMADI Hakim
Président : Pr. SEMROUNI Mourad
Membres Titulaires :
Pr. MESKINE Djamila
Pr. MIMOUNI Safia
Pr. HADDAM Ali El Mahdi
Pr. BENMOHAMMED Karima

LIEUX D’EXERCICES
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Constantine
Oran
Alger
Blida
Oran
Oran
Oran
Oran
Oran
Oran
Oran
Oran
Alger
Alger
Alger
Annaba
Oran
Oran
Alger
Alger
Alger
Oran
Constantine
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Constantine
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SPECIALITES

6/ EPIDEMIOLOGIE
ET MEDECINE
PREVENTIVE

7/ GYNECOLOGIEOBSTETRIQUE

8/ HEMATOLOGIE

9/ HEPATOGASTROENTEROLOGIE

10/ INFECTIOLOGIE
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MEMBRES DES JURYS
Membres suppléants :
Pr. HADJ ARAB Samir
Pr. BRAKNI Lila
Président : Pr. MIDOUN Nori
Membres Titulaires :
Pr. MEGUENNI Kaouel
Pr. MAHNANE Abbes
Pr. M’HATEF Abdelkrim
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Membres suppléants :
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Pr. DALI-ALI Abdessamad
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Membres Titulaires :
Pr. BELATECHE Badra
Pr. CHAFI Belkacem
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Membres suppléants :
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Membres suppléants :
Pr. AMAR Malika
Pr. MALLEM Lynda
Président : Pr. AOUATI Ahmed
Membres Titulaires :
Pr. OUBIRA Abdelhamid
Pr. AMRANE Achour
Pr. AFIRI-ALLEL Malika
Pr. BENABDELLAH Anwar
Membres suppléants :

LIEUX D’EXERCICES
Alger
Alger
Oran
Tlemcen
Sétif
Sétif
Alger
Tlemcen
Oran
Alger
Oran
Oran
Batna
Alger
Alger
Blida
Alger
Alger
Tizi-Ouzou
Alger
Blida
Sétif
Oran
Alger
Alger
Sidi Bel Abbes
Alger
Constantine
Alger
Alger
Oran
Oran
Constantine
Constantine
Alger
Tizi-Ouzou
Tlemcen
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SPECIALITES

11/ MEDECINE INTERNE

12/ MEDECINE LEGALE,
ET DROIT MEDICAL ET
ETHIQUE

13/MEDECINE
NUCLEAIRE ET
IMAGERIE
MOLECULAIRE

14/ MEDECINE
PHYSIQUE ET
READAPTATION

15/ MEDECINE DU
SPORT
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LIEUX D’EXERCICES

Pr. MAMMERI Amine
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Pr. BENMANSOUR Mohamed
Pr. MEKIDECHE Dalila
Membres suppléants :
Dr. MELLAL Youcef
Dr. OUNAHI Rachid

Annaba
Sétif
Alger
Tizi-Ouzou
Alger
Oran
Oran
Constantine
Sétif
Alger
Alger
Alger
Alger
Blida
Tlemcen
Constantine
Tizi-Ouzou
Alger
Alger
Tlemcen
Alger
Alger
Alger
Alger
Tlemcen
Oran
Alger
Sidi Bel Abbes
Alger
Annaba
Oran
Tlemcen
Alger
Alger
Alger
Tlemcen
Alger
Alger
Alger
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SPECIALITES

16/ MEDECINE DU
TRAVAIL

17/ NEPHROLOGIE

18/ NEUROLOGIE

MEMBRES DES JURYS

LIEUX D’EXERCICES

Président : Pr.KANDOUCI Badreddine Abdelkrim
Membres Titulaires :
Pr. OULD KADI Farid
Pr. AKIF-HAROUN Nora
Pr. LIANI-TAIEB Nora
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Pr. RAYANE Tahar
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Membres suppléants :

Sidi Bel Abbes

Pr. GUELIL Mounir
Pr. KARA-HADJ SAFI Lamia
Présidente : Pr. CHAOUCH Malika
Membres Titulaires :
Pr. ATTAL Elias
Pr. BENDIB ABADA Mèriem
Pr. SIFI Yamina
Pr. HAMRI Abdelmadjid
Membres suppléants :

19/ ONCOLOGIE
MEDICALE

20/ OPHTALMOLOGIE
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Pr. LEKLOU Hakim
Pr. DAOUDI Smail
Présidente : Pr. BENSALEM Assia
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Pr. MAHMOUDI-TABETI Amina Zahira
Membres suppléants :
Pr. BOUARFA Abderrahmane
Pr. KERBOUA Mouloud

Oran
Alger
Alger
Annaba
Sidi Bel Abbes
Sidi Bel Abbes
Tlemcen
Alger
Annaba
Tizi-Ouzou
Tlemcen
Alger
Alger
Oran
Tlemcen
Alger
Alger
Alger
Constantine
Constantine
Alger
Tizi-Ouzou
Constantine
Tlemcen
Alger
Alger
Sidi Bel Abbes
Tlemcen
Oran
Alger
Oran
Alger
Alger
Alger
Oran
Oran
Alger
Alger
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SPECIALITES

21/ OTO-RHINOLARYNGOLOGIE

22/ PEDIATRIE

23/PNEUMOPHTISIOLOGIE

24/ PSYCHIATRIE

25/ RADIOTHERAPIEONCOLOGIE
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LIEUX D’EXERCICES
Tlemcen
Alger
Alger
Constantine
Annaba
Sidi Bel Abbes
Tlemcen
Alger
Alger
Alger
Constantine
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou
Oran
Alger
Alger
Alger
Batna
Oran
Tlemcen
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Blida
Constantine
Setif
Alger
Alger
Oran
Alger
Oran
Constantine
Constantine

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

SPECIALITES

26/ REANIMATION
MEDICALE

MEMBRES DES JURYS

LIEUX D’EXERCICES
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27/ RHUMATOLOGIE

Oran
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Oran
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Alger
Alger
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II / SPECIALITES FONDAMENTALES
SPECIALITES

MEMBRES DES JURYS
Président : Pr. BABA AHMED Mustapha

Oran

Pr. DANOUNE Abdelmalek

Bejaïa

Membres Titulaires :
1/ ANATOMIE
GENERALE

Pr. BOULACEL Abdelhamid

Constantine

Pr. GHEBRIOUT Boudjemaa

Oran

Pr. GRINE Imane

Membres suppléants :

Pr. BOUKAABACHE Leila
Pr. BOUDINE Leila

Président : Pr. LANKAR Abdelaziz
Membres Titulaires :

Pr. TOU Abdenacer

Pr. LAMOUTI Yamina
2/ ANATOMIE
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3/ BIOCHIMIE
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LIEUX D’EXERCICES

Pr. LAOUAR Omar

Président : Pr. BERHOUNE Arezki

Constantine

Constantine
Alger

Annaba
Sidi bel abbes
Alger
Alger
Alger
Oran

Constantine
Batna

Annaba
Alger
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SPECIALITES

MEMBRES DES JURYS
Membres Titulaires :

4/BIOLOGIE CLINIQUE

5/ BIOPHYSIQUE

6/HEMOBIOLOGIE

7/HISTOLOGIE
EMBRYOLOGIE
ET GENETIQUE
CLINIQUE

8/ IMAGERIE MEDICALE
ET RADIOLOGIE
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Pr. GRIENE Lakhdar
Pr. BENYAHIA Samia
Pr. HARIZI Mohamed
Pr. BENHARKAT Sadek
Membres suppléants :
Pr. ABDI Samya
Pr. DJOGHLAF Djamel El Harb
Présidente : Pr. BACHI Fatma
Membres Titulaires :
Pr. BENSLIMANI Akila
Pr. YARGUI Lyece
Pr. AIT BELKACEM - AMROUNE Habiba
Membres suppléants :
Pr. HARIECHE Farida
Pr. OUAR Mounira
Président : Pr. BENYOUCEF Mohamed
Membres Titulaires :
Pr. BABA AHMED Abderezak
Pr. SENOUCI BEREKSI Rafik
Pr. BELARBI Sonia
Dr. LEKHAL Fouzia
Membre suppléant :
Dr. MEGHILLI Sidi Mohammed
Présidente : Pr. OUELAA Hanifa
Membres Titulaires :
Pr. BROUK Hacène
Pr. GHAFFOUR Abdelkader
Pr. HARIECHE Farida
Pr. HARITI Ghania
Membres suppléants :

Pr. TAOULI-ALLAL Katia Mansouria
Pr. HOCINE Messaouda
Président : Pr. SAKHRI Abdelhamid
Membres Titulaires :
Pr. ABDELLALI Mohamed
Pr. MEBAREK Kheira
Pr. AOUATI Saida
Pr. BOUDIAF BENARFI Radia
Membres suppléants :
Pr. BELARBI AMAR Nadia
Pr. GHALAMOUN SLAIMI Rahma
Président : Pr. MANSOURI Boudjemaa
Membres Titulaires :
Pr. BENALLEGUE Mourad
Pr. BOUBENDIR Nasreddine
Pr. BESSAID Toufik
Pr. BOUKADOUM Nassim

LIEUX D’EXERCICES
Alger
Annaba
Sidi Bel Abbes
Annaba
Blida
Blida
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Tlemcen
Tlemcen
Sidi bel abbes
Alger
Alger
Tlemcen
Annaba
Annaba
Tlemcen
Alger
Alger
Tlemcen
Alger
Constantine
Alger
Oran
Constantine
Alger
Oran
Oran
Alger
Alger
Alger
Oran
Annaba

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

SPECIALITES

9/IMMUNOLOGIE

10/ MICROBIOLOGIE

11/
NEUROPHYSIOLOGIE
CLINIQUE ET
FONCTIONNELLE DU
SYSTEME NERVEUX

12/ PARASITOLOGIEMYCOLOGIE

13/PHARMACOLOGIE
CLINIQUE

14/ PHYSIOLOGIE
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MEMBRES DES JURYS
Membres suppléants :
Pr. ALLAL Kamel
Pr. AIMEUR Chaffa
Président : Pr. MEGHLAOUI Ali
Membres Titulaires :
Pr. TALEB-ATTAL Nabila
Pr. MAMOUZI CHAIB Samia
Pr. BOUALI Youcef
Pr. MERRICHE- GADIRI Nassima Sabiha
Membres suppléants :
Pr. BOUCHEDOUB Youcef
Pr. SALAH Sofiane
Présidente : Pr. KHALED Safia
Membres Titulaires :
Pr. BELOUNI Rachid
Pr. AIT KAKI Brahim
Pr. BENTCHOUALA BOUZITOUNA Chafia
Pr. BENSLIMANI Akila
Membres suppléants :
Pr. OUAR KORICHI Mounira Nabila
Pr. ZEROUKI Ali
Président : Pr. CHAOUCH Athmane
Membres Titulaires :
Pr. TOUMI Fayçal
Dr. CAID-BENBEKHTI Amel
Dr. DERICH Si Ahmed
Dr. CHIKHI Ahcène
Membres suppléants :
Dr. RIRI Radia
Dr. HANTALA Rachida
Présidente : Pr. ADJMI-HAMMOUDI Haiet
Membres Titulaires :
Pr. BACHI Fatma
Pr. BENMANSOUR Zakaria
Pr. MOULAHEM Taieb
Pr. MANSOURI Rokaya
Membres suppléants :
Pr. CHEKIRI Mey
Pr. CHOUCHANE Moussa
Présidente : Pr. LOUMI Nadjet
Membres Titulaires :
Pr. BENDIB Naima
Pr. AIOUAZ Khadidja
Pr. AOUAMEUR Rachida
Pr. MESKINE Djamila
Membres suppléants :
Dr. CHOURAK Rachid
Dr. SAICHI Mourad
Président : Pr. MEHDIOUI Hacène

LIEUX D’EXERCICES
Alger
Alger
Blida
Alger
Alger
Oran
Annaba
Blida
Alger
Alger
Blida
Constantine
Constantine
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Oran
Constantine
Constantine
Alger
Alger
Alger
Oran
Constantine
Annaba
Blida
Sétif
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Constantine

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

SPECIALITES
CLINIQUE ET
EXPLORATION
FONCTIONNELLE CARDIORESPIRATOIRE ET DE
L’EXERCICE

15/ PHYSIOLOGIE
CLINIQUE ET
EXPLORATION
FONCTIONNELLE
METABOLIQUE
ET NUTRITION

MEMBRES DES JURYS

LIEUX D’EXERCICES

Membres Titulaires :
Pr. BOUGRIDA Mohamed
Pr. BOUCHERIT Yasmina Raphaelle
Pr. AISSAOUI Adel
Pr. BOURAHLI Mohamed Kheireddine
Président : Pr. KHELFAT Kheireddine
Membres Titulaires :
Pr. GHOUINI Ahmed
Pr. NEDJAR Fayçal
Pr. GHEDJATI Mohamed Rédha
Pr. BOUDJEMAA Abdelkader
Membres suppléants :
Dr. KADIM Souhila
Dr. KERBI Djaouida

Constantine
Annaba
Constantine
Constantine
Alger
Blida
Constantine
Batna
Sidi Bel Abbes
Alger
Annaba

III/ SPECIALITES CHIRURGICALES
SPECIALITES

1/ CHIRURGIE
CARDIAQUE

2/ CHIRURGIE
GENERALE

3/ CHIRURGIE MAXILLOFACIALE

4/ CHIRURGIE
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MEMBRE DES JURYS

LIEUX D’EXERCICES

Président : Pr. OULD ABDERAHMANE Ramdane
Membres Titulaires :
Pr. BRAHAMI Abdelmalek
Pr. NOUAR Mohamed El Amine
Pr. ROUDOCI Kheireddine
Pr. DEBIECHE Mohamed
Membres suppléants :
Pr. BOUZID Abdelmalek
Pr. CHIBANE Salim
Président : Pr. MAAOUI Mustapha
Membres Titulaires :
Pr. OULMANE Djamel
Pr. MERAD BOUDIA Fethi
Pr. AZOUAOU Ahmed
Pr. IMESSAOUDENE Zohra
Pr. KHELIF Djamel eddine
Pr. BENKHELLAF Yacine
Membres suppléants :
Pr. BELBEGRA Toufik
Pr. RABHI Hassen
Président : Pr. SAIDI Abdelkrim
Membres Titulaires :
Pr. BENSADALLAH Rabah
Pr. FERDJAOUI Abdelkader
Pr. KHEMILI El Hachemi
Pr. HIRACHE BAGHDAD Karim
Membres suppléants :
Pr. HAMMOUD Hacène
Dr. BENBELKACEM Hayet

Président : Pr. ABDENNEBI Benaissa

Oran
Constantine
Alger
Alger
Blida
Oran
Oran

Alger
Alger
Alger
Blida
Alger
Oran
Constantine
Blida
Alger
Constantine
Blida
Alger
Alger
Blida
Alger
Alger
Alger

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

SPECIALITES
NEUROLOGIQUE

MEMBRE DES JURYS
Membres Titulaires :
Pr. SIDI SAID Abderahmane
Pr. LALAM Faiza
Pr. TABET Nacer
Pr. BOUCHAKOUR Maamar

Alger
Tizi-Ouzou
Constantine
Oran

Pr. BEKRALAS Houria
Pr. MELIANI Abdelmadjid

Alger
Sidi Ghiles

Membres suppléants :

Président : Pr. BENBAKOUCHE Rachid

Alger

Pr. YAKOUBI Mustapha

Alger

Membres Titulaires :

5/ CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE

ET TRAUMATOLOGIE

Pr. MELBOUCI Youcef
Pr. BELBACHIR Benattou
Pr. MEDJAHED Mohamed

Pr. BENHABYLES Assia
Pr. KHERNANE Nasreddine
Membres suppléants :
Pr. HARRAR Réda
Pr. CHERIFI Hayet

Président : Pr. BOUKLI Hassen Abdelhafid
Membres Titulaires :

6/CHIRURGIE

PEDIATRIQUE

Pr. LADJADJ Yasmina
Pr. SALEM Azzeddine
Pr. DJIDJELI Nacereddine
Pr. SOUALILI Zineddine
Pr. ACIMI Smail
Pr. AZZOUZ Mohamed
Membres suppléants :

Pr. AZZOUNI Mohamed Samir
Pr. BOUANANI Ibtisam

Président : Pr. JOUCDAR Samir
7/ CHIRURGIE
PLASTIQUE

RECONSTRUCTRICE
ESTHETIQUE ET DE
BRULOGIE

Membres Titulaires :

Pr. MITICHE Badreddine
Pr. ZINAI–DJEBBAR Leila
Pr. BACHA Djaffar
Pr. BOUATTOU Fadila
Membres suppléants :
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Tizi-Ouzou
Alger
Oran

Constantine
Batna
Blida
Alger

Oran

Alger
Alger
Alger
Sétif
Oran
Oran

Tlemcen

Sidi Bel Abbes
Blida

Alger
Oran
Blida
Alger

Pr. ABCHICHE Mohamed Ouramdane
Pr. HAZMOUNE Zahia

Alger
Constantine

Président : Pr. LECHEHEB Mohamed

Oran

Pr. MEDJDOUB Yacine Miloud
Pr. TALEB Chaib

Alger
Oran

Membres Titulaires :
8/CHIRURGIE
THORACIQUE

LIEUX D’EXERCICES

Pr. ACHOUR-AMEUR Karima
Pr. SI MERABET Azzeddine
Membres suppléants :

Alger
Oran

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

SPECIALITES

MEMBRE DES JURYS

LIEUX D’EXERCICES

Pr. DJENDER Amar

Alger

Pr. HADDAM Abdenacer

Alger

Président : Pr. ATTAR Abderahmane

Oran

Membres Titulaires :

Pr. ADJALI Kamel
Pr. DAHDOUH Abderezak

9/CHIRURGIE

Alger
Constantine

Pr. LOUNICI Mostéfa
Pr. KHELAFI Mansour

UROLOGIQUE

Alger
Alger

Membres suppléants :

Pr. YOUSFI Mostéfa Djamel
Pr. BENATTA Mahmoud

Oran
Oran

Président : Pr. BERTAL Amar

Alger

Pr. BOUAYAD Mohamed Nadjib
Pr. BOUZIDI Mohamed
Pr. CHELBI Elyes

Oran
Oran
Alger

Membres Titulaires :
10/CHIRURGIE
VASCULAIRE

Pr. BOUZIANE Leila Ahlam

Oran

Membres suppléants :
Pr. KANOUN Hamid
Pr. REKHIF Yassine

Alger
Alger

VI/ SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
SPECIALITES

1/ BIOPHYSIQUE
PHARMACEUTIQUE

2/BOTANIQUE
MEDICALE ET
CRYPTOGAMIE

3/ CHIMIE ANALYTIQUE
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MEMBRE DES JURYS
Présidente : Pr. NEBCHI El Mansouria
Membres Titulaires :
Dr. MEKKAOUI Abdelhamid
Dr. MEZAOUR Yacine
Dr. ACHOURI Mohamed
Dr. BENGUEZEL Islam
Membres suppléants :
Dr. SADOUKI Amina
Dr. KHADER Nadia
Présidente : Pr. SMATI–MESBAH Dalila
Membres titulaires :
Dr. BENMOKHTAR M’barka
Dr. LAREDJ Hacène
Dr. OUNAISSIA Karima
Dr. BELKASSAM Nafissa
Membres suppléants :
Dr. DAHMOUNE Amina
Dr. AMROUNI Rym
Présidente : Pr. GHEYOUCHE Rachida
Membres titulaires :
Pr. HADEF Youcef
Dr. BOUDIS Abdelhakim
Dr. GHARBI Abdelaziz
Dr. MOUSSAOUI Rachid

LIEUX D’EXERCICES
Alger
Alger
Alger
Sidi Bel Abbes
Blida
Alger
Blida
Alger
Alger
Annaba
Annaba
Sidi Bel Abbes
Tizi-Ouzou
Constantine
Alger
Annaba
Alger
Blida
Oran

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

SPECIALITES

4/CHIMIE MINERALE

5/CHIMIE
THERAPEUTIQUE

6/HYDROLOGIEBROMATOLOGIE

7/PHARMACIE
GALENIQUE

8/
PHARMACOGNOSIE
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MEMBRE DES JURYS

LIEUX D’EXERCICES

Membres suppléants :
Dr. DJEBROUNI Karima
Dr. AMEZIANE Ahmed
Président : Pr. KACIMI Ghouti
Membres titulaires :
Dr. MERAH Abdelali
Dr. AMHIS Hayet
Dr. BOULEDROUA Samia
Dr. BOUNAB Hakim
Membres suppléants :
Dr. IMOUDACHE Hicham
Dr. BOUCHERIH Messaoud Mahdi
Présidente : Pr. HADJADJ-AOUL Fatima Zohra
Membres titulaires :
Dr. DELLAOUI Yahia
Dr. NEGHRA Abdelhak
Dr. EL MOUAHEB Farida
Dr. REBAH Farah
Membres suppléants :
Dr. BOUKHERS Dalal
Dr. AIT KAKI Samira
Présidente : Pr. HADJOUDJ Ouahiba
Membres titulaires :
Dr. SAOUD Zahia
Dr. GAOUAR Lotfi Zakaria
Dr. HALIMA Salem Abdelaziz
Dr. SEMOUD Anissa
Membre suppléant :
Dr. BENSEMMANE–BENSTANDJI Radia
Présidente : Pr. GHANASSI Fatima Zohra
Membres titulaires :
Pr. CHAFAI Nacera
Pr. OUAHRANI-DJERMOUNE Salima
Pr. MOUSSAOUI KHEDAM Nassima
Pr. DJERABA Samia
Membres suppléants :
Pr. BOUDENDOUNA Abdelhakim
Dr. ABDESSAMED Abdelhakim
Présidente : Pr. BOUGHANDJIOUA AMOURA Nadia
Membres titulaires :
Dr. BOUZAABATA Amel
Pr. DERRADJI Leila
Dr. BOUKHALFA Djamel
Dr. DALI-YAHIA Kamel
Membres suppléants :
Dr. ADJAILIA Imen
Dr. DALIA Farid
Président : Pr. MANSOURI Mohamed Benslimane
Membres titulaires :

Alger
Alger
Alger
Annaba
Alger
Annaba
Blida
Blida
Alger
Alger
Oran
Annaba
Alger
Alger
Alger
Annaba
Alger
Alger
Oran
Annaba
Annaba
Alger
Alger
Annaba
Blida
Oran
Alger
Alger
Annaba
Annaba

Annaba
Annaba
Alger
Tlemcen
Annaba
Constantine
Alger

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

SPECIALITES
9/PHARMACOLOGIE
PHARMACEUTIQUE

10/TOXICOLOGIE

MEMBRE DES JURYS

LIEUX D’EXERCICES

Pr. MANSOURI Kamel
Pr. TOUMI Houari
Pr. CHADER Henni
Dr. GACEM Houcine
Membres suppléants :
Dr. AMMI Nassima
Dr. GHORAB Achwak
Président : Pr. REGGABI Mohamed
Membres titulaires :
Pr. AZZOUZ Mohamed
Pr. REZK-KALLAH Haciba Rokia
Pr. DJAFER Rachid
Pr. KADDOUR Selma
Membres suppléants :
Dr. ETTAIEB-ERRAHMANI Salima
Dr. IZRI-LEHTIHET Leila

Alger
Oran
Alger
Batna
Alger
Alger
Alger
Alger
Oran
Annaba
Alger
Alger
Alger

V/ SPECIALITES MEDECINE DENTAIRE
SPECIALITES
1/ ORTHOPEDIE DENTOFACIALE

2/ PARODONTOLOGIE

3/ PATHOLOGIE
ET CHIRURGIE BUCCALE
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MEMBRES DES JURYS
Présidente : Pr. LARABA Safia
Membres titulaires :
Pr. SI AHMED Fatma
Pr. BOURIA Ahmed
Pr. BELBAHI El Hadi
Pr. AHMED FOUATIH Noureddine
Membres suppléants :
Pr. KOURAD Yamina
Pr. AMMOUCHE Farida
Présidente : Pr. BOUZIANE Djamila
Membres titulaires :
Pr. NEZZAL Malika
Pr. KHASSANI-KIHEL Djamila
Pr. MEDDAD Malika
Pr. ZAGHEZ Mounir
Membre suppléant :
Pr. MAKRELOUF Leila Khadidja
Présidente : Pr. ZEROUKI Wassila
Membres titulaires :
Pr. DERRADJI Farid
Pr. CHOUITER-GUENANE Yamina
Pr. BOUZOUINA Fatma
Pr. AIDOUD Soraya
Membres suppléants :
Pr. MEZGHICHE Yasmina
Pr. KABI Ali
Président : Pr. BOUZIANE Mohamed
Membres titulaires :

LIEUX D’EXERCICES
Alger
Alger
Constantine
Annaba
Oran
Alger
Alger
Oran
Constantine
Oran
Alger
Annaba
Oran
Alger
Alger
Alger
Oran
Constantine
Alger
Alger
Oran

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Alger
Annaba
Alger
Alger
Sidi Bel Abbes

Pr. DAOUD Fatma Zohra
Pr. MERDES Latifa
Pr. ABDELMEZIEM Madjid
Pr. BOUKEMOUCHE Abdelkader
Membre suppléant :
Pr. BENAISSA Fatima Zohra

4/ PROTHESE

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1759مؤرخ في  15ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم القــانون العــام بكمية الحقوق بجامعة أدمحم بوقرة -بومرداس
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي، بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  189-98المؤرخ في  7صفر عاـ  1419الموافق  2يونيو سنةالمتمـ،
 1998والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القػػانوف العػػاـ بكمية الحقوؽ بجامعة أمػحمد
 ةالمؤرخ في  02مارس ،2016
بوقرة -بومرداس ّ
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القػػانوف العػػاـ بكمية الحقوؽ بجامعة أمػحمد
بوقرة -بومرداس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القػػانوف العػػاـ بكمية الحقوؽ بجامعة أمػحمد بوقرة-
بومرداس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة -بومرداس ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  15ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1759المـؤرخ في  15ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم القــانون العــام بكمية الحقوق بجامعة أدمحم بوقرة -بومرداس
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
داود ابراهيـ
1
رئيس القسـ
مالتي معمر
2
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
عيسى زهية
3
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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4
5
6
7
8
9

فورار العيدؼ جماؿ
بعوني خالد
تريعة نوارة
العربي بمحاج
أوصيف سعيد
مقطف خيرة

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1760مؤرخ في  15ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم القــانون الخــاص بكمية الحقوق بجامعة أدمحم بوقرة -بومرداس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  189-98المؤرخ في  7صفر عاـ  1419الموافق  2يونيو سنةالمتمـ،
 1998والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القػػانوف الخػػاص بكمية الحقوؽ بجامعة أمػحمد
 ةالمؤرخ في  28فيفرؼ و 15مارس ،2016
بوقرة -بومرداس ّ
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القػػانوف الخػػاص بكمية الحقوؽ بجامعة أمػحمد
بوقرة -بومرداس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القػػانوف الخػػاص بكمية الحقوؽ بجامعة أمػحمد
بوقرة -بومرداس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة -بومرداس ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  15ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1760المـؤرخ في  15ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم القــانون الخــاص بكمية الحقوق بجامعة أدمحم بوقرة -بومرداس
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
غناؼ زكية
1
رئيس القسـ
الحسيف عمر
2
أستاذ محاضر قسـ "ب"
معماش صالح الديف
3
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4
5
6
7
8
9

عمورة رابح
ناجي زهرة
خواثرة سامية
يحيوش سعاد
سعيداني فايزة
بمعابد نادية

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1761مؤرخ في  15ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق بجامعة أدمحم بوقرة -بومرداس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  189-98المؤرخ في  7صفر عاـ  1419الموافق  2يونيو سنة 1998المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ بجامعة أمػحمد
 ةالمؤرخ في  02مارس و 13أفريل ،2016
بوقرة -بومرداس ّ
يقــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ بجامعة أمػحمد
بوقرة -بومرداس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ بجامعة أمػحمد بوقرة-
بومرداس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة -بومرداس ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3

حـرر بالجزائر في  15ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1761المـؤرخ في  15ديسمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق بجامعة أدمحم بوقرة -بومرداس
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
درويش جماؿ
رئيس القسـ
عمروش عبد الوهاب
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
مداني ليمى
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4
5
6
7
8
9

سباش ليندة
بركاف نبيمة
عشيط هني سيف الديف
خيارؼ لطفي
بف مرسمي رافيق
حنيفي نادية

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1762مؤرخ في  15ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الحقوق بجامعة أدمحم بوقرة -بومرداس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  189-98المؤرخ في  7صفر عاـ  1419الموافق  2يونيو سنةالمتمـ،
 1998والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التع ميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  30مارس  2014الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 278ّ
لكمية الحقوؽ بجامعة بومرداس،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة أمػحمد بوقرة -بومرداس
 ةالمؤرخة في  02مارس و 17أفريل ،2016
ّ
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة أمػحمد بوقرة -بومرداس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة أمػحمد بوقرة -بومرداس ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة -بومرداس ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  15ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  1762المؤرخ في  15ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقوق بجامعة أدمحم بوقرة -بومرداس

الرقم االسم والمقـب
 1حدوـ كماؿ
 2بولعراس فتحي

الصفـة
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص
ّ
عميد الكمية
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3
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9
10
11
12
13
14
15

لعرج سمير
حسايف سامية
الحسيف عمر
مالتي معمر
عمروش عبد الوهاب
غناؼ زكية
داود ابراهيـ
درويش جماؿ
سياخف مصطفى
زالقي رضا
بمحاج العربي
قيراط هشاـ
عوادؼ لخضر

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ القانوف الخاص
رئيس قسـ القانوف العاـ
رئيس قسـ العموـ السياسية
رئيسة المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص
رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤوؿ المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1763مؤرخ في  15ديسمبر ّ ،2016
لقسم إدارة األعمال بمدرسة الدراسات العميا التجارية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  223-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  330-09المؤرخ في  23شواؿ عاـ  1430الموافق  12أكتوبر 2009المتضمف تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 884المؤرخ في  09نوفمبر  2013الذؼ ّ
ّ
المعدؿ،
لقسـ إدارة األعماؿ بمدرسة الدراسات العميا التجارية،
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ بمدرسة الدراسات العميا التجارية
 ةالمؤرخ في  06نوفمبر ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ بمدرسة الدراسات العميا التجارية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ بمدرسة الدراسات العميا التجارية ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير مدرسة الدراسات العميا التجارية،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حـرر بالجزائر في  15ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  1763المؤرخ في  15ديسمبر  2016الذي ّ
المجنة العممية لقسم إدارة األعمال بمدرسة الدراسات العميا التجارية

االسم والمقـب
شنوفي نور الديف
بوشة نسريف
شعباني سماعيف
بف يخمف فايزة
لبصايرة مريـ
صمواتشي هشاـ سفياف
أصيمة نبيمة
كندؼ دمحم أميف
زبوشي دمحم عبد الرؤوؼ

الصفـة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1764مؤرخ في  15ديسمبر ّ ،2016
لقسم التسويق بمدرسة الدراسات العميا التجارية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  223-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  330-09المؤرخ في  23شواؿ عاـ  1430الموافق  12أكتوبر 2009المتضمف تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 886المؤرخ في  09نوفمبر  2013الذؼ ّ
ّ
لقسـ التسويق بمدرسة الدراسات العميا التجارية،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التسويق بمدرسة الدراسات العميا التجارية المؤرخ
 ةفي  06نوفمبر ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ التسويق بمدرسة الدراسات العميا التجارية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تحدد
لمجدوؿ
المادة  :3يكمف
بتطبيق

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التسويق بمدرسة الدراسات العميا التجارية ،وفقا
الممحق بهذا القرار.
المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير مدرسة الدراسات العميا التجارية،كل فيما يخصه،
هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حـرر بالجزائر في  15ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  1764المؤرخ في  15ديسمبر  2016الذي ّ
المجنة العممية لقسم التسويق بمدرسة الدراسات العميا التجارية

االسم والمقـب
عموات فريد
خرؼ عبد الناصر
حموتاف عمي
عميوش بهية (ـ) لرادؼ
بويوسف جميمة (ـ) بار
دموش نجوػ
بابا أحمد هشاـ
قاضي عمي
دافر نواؿ

الصفـة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1765مؤرخ في  15ديسمبر ّ ،2016
المجنة العممية لقسم الشؤون الدولية بمدرسة الدراسات العميا التجارية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  223-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  330-09المؤرخ في  23شواؿ عاـ  1430الموافق  12أكتوبر 2009المتضمف تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الشؤوف الدولية بمدرسة الدراسات العميا التجارية
 ةالمؤرخ في  06نوفمبر ،2016
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشؤوف الدولية بمدرسة الدراسات العميا التجارية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشؤوف الدولية بمدرسة الدراسات العميا التجارية،
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير مدرسة الدراسات العميا التجارية،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
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8

حـرر بالجزائر في  15ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  1765المؤرخ في  15ديسمبر  2016الذي ّ
المجنة العممية لقسم الشؤون الدولية بمدرسة الدراسات العميا التجارية

االسم والمقـب
قريف ليندة
لعوج وردية
جمعة حسيبة
ميمودؼ كريـ
قشطولي وداد
حداد فاطمة الزهراء
رحاؿ فراح
شاللي رشيد

الصفـة
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1766مؤرخ في  15ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  223-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  330-09المؤرخ في  23شواؿ عاـ  1430الموافق  12أكتوبر 2009المتضمف تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 883المؤرخ في  09نوفمبر  2013الذؼ ّ
ّ
المعدؿ،
لمدرسة الدراسات العميا التجارية،
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية المؤرخ في 06
 ةنوفمبر ،2016
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يقـــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية ،وفقا لمجدوؿ الممحق
بهذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير مدرسة الدراسات العميا التجارية ،كل فيما يخصه،
بتطبيق هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  15ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

المـؤرخ في  15ديسمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم 1766
ّ
المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية
الصفـة

الرقم االسم والمقـب
1

دادؼ عدوف ناصر

2

صمواتشي هشاـ سفياف

3

قشطولي وداد

مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتو ار والبحث العممي والتطوير التكنولوجي
واالبتكار وترقية المقاوالتية

5

دموش نجوػ

مديرة مساعدة م ّكمفة بالتعميـ والشهادات والتكويف المتواصل

بوشة نسريف

مديرة مساعدة مكّمفة بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية
رئيسة قسـ إدارة األعماؿ

4

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

خرؼ عبد الناصر

رئيس قسـ التسويق

حداد فاطمة الزهرة

رئيسة قسـ العموـ التجارية

10

عموات فريد

رئيس المجنة العممية لقسـ التسويق

12

شعباني سماعيف

6
7
8
9

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21

رئيسة قسـ الشؤوف الدولية

لعوج وردية

رئيسة المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ

شنوفي نور الديف

رئيس المجنة العممية لقسـ الشؤوف الدولية

قريف ليندة

ممثّل أساتذة قسـ إدارة األعماؿ
ممثّل أساتذة قسـ التسويق

باحامد عبد الرزاؽ

ممثّل أساتذة قسـ الشؤوف الدولية
ممثّل عف األساتذة المساعديف

سواؽ أرزقي

بقيوة فاروؽ

نويرؼ عبد النور

مدير مخبر بحث

كركوب ابراهيـ عز الديف

مدير مخبر بحث

أمقراف عبد العزيز

أستاذ بجامعة مولود معمرؼ -تيزؼ وزو

أستاذ مشارؾ

بوسكسو رابح

بمقاسـ ناصر عز الديف

جاروت مميكة

أستاذ بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

مسؤولة المكتبة
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قـرار رقم  1767مؤرخ في  15ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة3
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  402-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،3
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد ص الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصرؼ
 ةالمؤرخ في  16ديسمبر ،2015
بجامعة قسنطينة ّ 3
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي
البصرؼ بجامعة قسنطينة .3
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصرؼ بجامعة
قسنطينة  ،3وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة  ،3كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  15ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  1767المؤرخ في  15ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة3
الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7

بف لطرش ليمى

دليو فضيل
بوشوشة حميد
بوزياف نصر الديف
بوجربوعة عادؿ
بوزانة رفيق
زعتر مريـ

الصفـة

رئيسة المجمس العممي لمكمية ،ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
االتصاؿ والعالقات العامة
عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الصحافة
رئيس قسـ االتصاؿ والعالقات العامة
رئيس قسـ السمعي بصرؼ
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8
9
10

بوعناقة سفياف
دراجي ابتساـ
حشاني رقية

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مسؤولة المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1768مؤرخ في  15ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم التعمير بكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة قسنطينة3
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  402-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،3
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 293المؤرخ في  02ماؼ  2013الذؼ ّ
ّ
التعمير بكمية الهندسة المعمارية والتعمير بجامعة قسنطينة ،3
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعمير بكمية الهندسة المعمارية والتعمير
 ةالمؤرخة في  29جواف و 06جويمية ،2015
بجامعة قسنطينة ّ 3
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعمير بكمية الهندسة المعمارية والتعمير بجامعة
قسنطينة.3
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعمير بكمية الهندسة المعمارية والتعمير بجامعة

قسنطينة  ،3وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة ،3كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  15ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1768المـؤرخ في  15ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم التعمير بكمية اليندسة المعمارية والتعمير بجامعة قسنطينة3

الرقم
1
2

االسم والمقـب

بف راشي بوبة
معايش ابراهيـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
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3
4
5
6
7

زهيوة برنية
مروش امباركة
لكحل غنية
زرطاؿ سميرة
شراد دمحم منير

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1769مؤرخ في  15ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة3
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  402-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،3
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 298المؤرخ في  02ماؼ  2013الذؼ ّ
ّ
لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة،3
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعهد لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة
 ةقسنطينة  3المؤرخ في  29جواف ،2015
يقـــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادؼ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة .3
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة ،3
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة  ،3كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  15ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  1769المؤرخ في  15ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لممعهد ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ تسيير المدف والتعمير
 1بف ميسي أحسف
ّ
مدير المعهد
 2عميرش حمزة
مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
 3براقدؼ سميـ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
 4دكومي جماؿ
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ تسيير المدف والتعمير
 5بمباشة دمحم لميف
رئيس قسـ التقنيات الحضرية والبيئة
 6مدور وليد
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ تسيير المدف والتعمير
 7نزاؿ سميمة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ التقنيات الحضرية والبيئة
 8بف ايدير فتيحة
ّ
 9شافي فاطمة الزهراء ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ التقنيات الحضرية والبيئة
ّ
 10فاضل عبد الوهاب ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
 11جغار عايدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1770مؤرخ في  15ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الكيميائية بكمية ىندسة الطرائق بجامعة قسنطينة3
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  402-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،3
ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة الكيميائية بكمية هندسة الطرائق بجامعة
 ةالمؤرخ في  29جواف ،2015
قسنطينة ّ 3
يقــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الكيميائية بكمية هندسة الطرائق بجامعة

قسنطينة .3

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الكيميائية بكمية هندسة الطرائق بجامعة
قسنطينة  ،3وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة ،3كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  15ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحــق بالقـرار رقـم  1770المـؤرخ في  15ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة الكيميائية بكمية ىندسة الطرائق بجامعة قسنطينة3

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

مرواني سميماف
لرقش وسيمة
بولقروف نجاة
زرماف سماح
زهيوة رؤوؼ
بمير كريمة
بكيرؼ زهير

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1771مؤرخ في  15ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الصيدالنية بكمية ىندسة الطرائق بجامعة قسنطينة3
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  402-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،3
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة الصيدالنية بكمية هندسة الطرائق
 ةالمؤرخ في  29جواف ،2015
بجامعة قسنطينة ّ 3
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الصيدالنية بكمية هندسة الطرائق بجامعة
قسنطينة.3
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الصيدالنية بكمية هندسة الطرائق بجامعة
قسنطينة  ،3وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة  ،3كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ممحــق بالقـرار رقـم  1771المـؤرخ في  15ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة الصيدالنية بكمية ىندسة الطرائق بجامعة قسنطينة3

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

الصفـة

االسم والمقـب

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذة
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

بمعايب فوزية
الواعر وحيدة
بوسحابة رحاب
بكوش سميـ
ناصرؼ لبنى
بوصبع لبنى
جزار سعاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  18ديسمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى كميـة الطـب بجامعـة وىـران1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممػي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  262-14المؤرخ في  22سبتمبر سنة  ،2014يعدؿ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-84المؤرخ في  18أوت سنة  ،1984المتعمق بتنظيـ جامعػة وهراف وسيرها،
ػر لممحضرالمؤرخ في  27أفريل سنة  ،2016المتضمف تزكية ممثمي العماؿ مف طرؼ الفرع النقابي لإلتحد
 نظػ ػ ػ ةاالعاـ لمعماؿ الجزائرييف في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدػ كميػة الطػب بجامعة وهراف،1
ػر لممحضرالمؤرخ في  09جواف سنة  ،2016المتضمف تزكية ممثمي األساتػذة مف طرؼ فرع النقابػة الوطنية
 نظػ ػ ػ ةالألساتػذة الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدػ كميػة الطػب بجامعة وهراف،1
ػر لممحضرالمؤرخ في  06سبتمبر سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ
 نظػ ػ ػ ةاكميػة الطػب بجامعة وهراف،1
يقــــرر
ّ
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ كميػة الطػب بجامعة وهراف.1
المـادة  :2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ :
األعضاء الدائمون :
 –01بوجحفة سمير،
 –04ثابت أوؿ نبيل،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

 –02بف عربة خالد،
 –05بوعمي قدور مصطفى دمحم،

 –03ﭬوراؼ ميمونة،
 –06بف غالـ نصر الديف،
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األعضاء اإلضافيون :
 –01فرﭬوڤ إبراهيـ،

 – 02حفياف سعيد،

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المادة  :4يكمػف السيػػد عميػد كمية الطب بجامعػة وهػراف ،1بتنفيػػذ هػذا الق ػرار ،الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  18ديسمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي ادمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار رقم  1772مؤرخ في  19ديسمبر  ،2016يعدل القرار رقم  09المؤرخ في  18جانفي  2014الذي يحدد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  398-11المؤرخ في  28ذؼ الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011الذؼ يحدد مهاـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيمها وسيرها ،السيما المادة  8منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  95-12المؤرخ في  8ربيع الثاني عاـ  1433الموافق أوؿ مارس سنة ،2012والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة والتغذية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  09المؤرخ في  18جانفي  ،2014الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيهالوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة والتغذية ،المعدؿ.
يقــــرر
ّ

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  09المؤرخ في  18جانفي  ،2014المعدؿ ،والمذكور أعال ،
كما يأتي:
"المادة األولى(.................... :بدون تغيير)........................................
يعيف بصفتهـ أعضاء في مجمس توجيه الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة
والتغذية األشخاص اآلتية أسماؤهـ:
السيدات والسادة:
ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،
مفجخ عيسى
ممثل وزير الدفاع الوطني،
لطروش حاج
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
حماني عماد
رئيس المجنة المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجته
حروادؼ فريد
وتقويمه في مجاالت الفالحة ،الموارد المائية والصيد البحرؼ،
ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،
عباس خالد
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
عساسي عزوز
ممثمة الوزير المكمفة بالصناعة والمناجـ،
حمالت كريمة
ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة ".
لعمش حفيظة
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  19ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1773مؤرخ في  19ديسمبر  ،2016يعدل القرار رقم  60المؤرخ في  31جانفي 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذؼ يحدد مهاـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمه و سير  ،السيما المادة  10منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  205-10المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  9سبتمبر سنة 2010المتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة ،السيما المادة  2منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقـ  60المؤرخ في  31جانفي  ،2016الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمركز الجامعي بالنعامة.
يقــــرر
ّ
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  60المؤرخ في  31جانفي  ،2016والمذكور أعال  ،كما هو
محدد بالجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي
حـرر بالجزائر في  19ديسمبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 - 1األعضاء المعينون:

االسم والمقب
 تبوف فتح هللا وهبي بوجادؼ الطيب مزورؼ دمحم الزواوؼ الطيب مساح عبد الوهاب -ميحي عيسى

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
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القطاع

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكمف بالمالية،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
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 همساس نورالديف ممحاني رشيدة -بورقبة رشيد

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوالي.

"(...........................والباقي بدون تغيير).".......................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1774مؤرخ في  19ديسمبر  ،2016يتضمن تحديد الخصائص المتعمقة
طبية الخاصة
بشيادة النجاح المؤقتة لنيل شيادة الدراسات ال ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  11-44المؤرخ في  53ذؼ الحجة عاـ  5354الموافق  3ابريل سنة  5444المتضمفالمتمـ،
القانوف التوجيهي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  221-25المؤرخ في  51شواؿ عاـ  5445الموافق  14ديسمبر سنة  5425المتضمفإحداث شهادة الدراسات الطبية الخاصة ونصوصه التنظيمية،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سننة 2151المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  224-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة 2111الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  22-54المؤرخ في  53ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقـــرر
المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تحديد الخصائص المتعمقة بشهادة النجاح المؤقتة لنيل شهادة الدراسات
الطبية الخاصة وفقا لمنموذج المرفق كمثاؿ.
المادة  :2تتضمف شهادة النجاح المؤقتة لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة الخصائص المحددة أدنا .
أ -خصائص متعمقة بالروابط:
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي، اسـ المؤسسة، اسـ الكمية اسـ القسـ رمز المؤسسةب –خصائص متعمقة بالتأشيرات
 تأشيرة المرسوـ المتضمف إحداث الشهادة ونصوصه التنظيمية، تاريخ اجتماع لجنة المداوالت،ج-خصائص متعمقة بحامل الشيادة:
 المقب واالسـ، -تاريخ ومكاف االزدياد،
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 الشهادة المحصل عميها، التخصص تاريخ الحصوؿ عمى الشهادة.د-خصائص تتعمق بالسمطة التي سممت شيادة النجاح المؤقتة:
 الختـ الدائرؼ وختـ اإلمضاء وتوقيع السمطة التي سممت شهادة النجاح المؤقتة والمتمثمة في عميدالكمية ومدير الجامعة،
 مكاف وتاريخ التسميـ،المادة  : 3ينبغي إعداد شهادة النجاح المؤقتة عمى ورقة بحجـ  A3وال تتضمف أؼ خدش أو كتابة متراكمة أو
لطخة.
المادة  : 4تتضمف شهادة النجاح المؤقتة رقـ التسجيل وتحمل في أسفل الصفحة المالحظة التالية" :ال تسمـ إال
نسخة واحدة فقط مف هذ الشهادة وعمى المعني باألمر استخراج نسخ منها ويتـ استرجاعها عند سحب
الشهادة النهائية".
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المؤسسات الجامعية كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر ،في  19ديسمبر 2116
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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األستاذ طاىر حجار
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الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

جامعة..................................:
رقم................./..................:
شيادة نجاح مؤقتة
إن مدير جامعة...........................................................:
 بمقتضى المرسوم رقم  275-71المؤرخ في  15شوال عام  1391الموافق  13ديسمبر سنة 1971والمتضمن إحداث شيادة الدراسات الطبية الخاصة ونصوصو التنظيمية،
 وبمقتضى محضر جمسة المداوالت بتاريخ..................................................................:يشيد أن السيد (ة) اآلنسة................................................................................:
المولود (ة) في...........................................:بـ...............................................
قد تحصل (ت) عمى شيادة الدراسات الطبية الخاصة.
التخصص.................................................................................................:
بكمية................................................:القسم...............................................:
حرر في  ...........................بتاريخ .............................
مدير الجامعة

عميد الكمية

تنبيو :ال تمنح إال نسخة واحدة من ىذه الشيادة وعمى المعنى(ة) باألمر استخراج نسخ والتصديق عمييا.
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قـرار رقم  1775مؤرخ في  19ديسمبر  ،2016يتضمن تحديد الخصائص المتعمقة
طبية
بشيادة النجاح المؤقتة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم ال ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  11-44المؤرخ في  53ذؼ الحجة عاـ  5354الموافق  3أبريل سنة  5444المتضمفالقانوف التوجيهي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ رقـ  211-23المؤرخ في أوؿ أكتوبر سنة  5423والمتضمف إحداث شهادة الدكتو ار فيالعموـ الطبية،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة 2151المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  224-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة 2111الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  22-54المؤرخ في  53ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

يقـــرر

المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تحديد الخصائص المتعمقة بشهادة النجاح المؤقتة لنيل شهادة الدكتو ار في
العموـ الطبية وفقا لمنموذج المرفق كمثاؿ.

المادة  :2تتضمف شهادة النجاح المؤقتة لنيل شهادة الدكتو ار في العموـ الطبية الخصائص المحددة أدنا .
أ-خصائص متعمقة بالروابط:

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي، اسـ المؤسسة، اسـ الكمية، -اسـ القسـ،

 -رمز المؤسسة.

ب –خصائص متعمقة بالتأشيرات
 تأشيرة المرسوـ المتضمف إحداث الشهادة ، -تاريخ اجتماع لجنة المداوالت،

ج-خصائص متعمقة بحامل الشيادة:
 -المقب واالسـ،

 -تاريخ ومكاف االزدياد،

 الشهادة المحصل عميها،النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -التخصص

 -تاريخ الحصوؿ عمى الشهادة.

د-خصائص تتعمق بالسمطة التي سممت شيادة النجاح المؤقتة:

 الختـ الدائرؼ وختـ اإلمضاء وتوقيع السمطة التي سممت شهادة النجاح المؤقتة والمتمثمة في عميدالكمية ومدير الجامعة،

 -مكاف وتاريخ التسميـ،

المادة  :3ينبغي إعداد شهادة النجاح المؤقتة عمى ورقة بحجـ  A3وال تتضمف أؼ خدش أو كتابة متراكمة أو
لطخة.

المادة  :4تتضمف شهادة النجاح المؤقتة رقـ التسجيل وتحمل في أسفل الصفحة المالحظة التالية" :ال تسمـ إال
نسخة واحدة فقط مف هذ الشهادة وعمى المعني باألمر استخراج نسخ منها ويتـ استرجاعها عند سحب

الشهادة النهائية".

المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المؤسسات الجامعية كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر ،في  19ديسمبر 2116
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

جامعة..................................:
رقم................./..................:
شيادة نجاح مؤقتة
إن مدير جامعة...........................................................:
 بمقتضى المرسوم رقم  211-74المؤرخ في أول أكتوبر سنة  1974والمتضمن إحداث شيادة الدكتوراه فيالعموم الطبية،
 وبمقتضى محضر جمسة المداوالت بتاريخ..................................................................:يشيد أن السيد (ة) اآلنسة................................................................................:
المولود (ة) في...........................................:بـ...............................................
طبية.
قد تحصل (ت) عمى شيادة الدكتوراه في العموم ال ّ
التخصص.................................................................................................:
بكمية................................................:القسم...............................................:
حرر في  ...........................بتاريخ .............................
مدير الجامعة

عميد الكمية

تنبيو :ال تمنح إال نسخة واحدة من ىذه الشيادة وعمى المعنى(ة) باألمر استخراج نسخ والتصديق عمييا.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الرابع 2016

353

قـرار رقم  1776مؤرخ في  19ديسمبر  ،2016يتضمن تحديد الخصائص المتعمقة
بشيادة النجاح المؤقتة لنيل شيادة دكتور في العموم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  11-44المؤرخ في  53ذؼ الحجة عاـ  5354الموافق  3أبريل سنة  5444المتضمفالقانوف التوجيهي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة 2151المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  213-43المؤرخ في  23ربيع الثاني عاـ  5354الموافق  52غشت سنة 5443والمتضمف التكويف في الدكتو ار وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  224-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة 2111الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  244-11المؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنة 2111الذؼ يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسير ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  22-54المؤرخ في  53ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  521-51المؤرخ في  4رمضاف عاـ  5342الموافق  53يونيو سنة 2151الذؼ يحدد القانوف النموذجي لممدرسة العميا،

يـقــــــرر

المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تحديد الخصائص المتعمقة بشهادة النجاح المؤقتة لنيل شهادة الدكتو ار في
العموـ طبقا لمنموذج المرفق بهذا القرار ،عمى سبيل المثاؿ.

المادة  : 2تتضمف شهادة النجاح المؤقتة لنيل شهادة الدكتو ار في العموـ الخصائص المحددة أدنا .
أ-خصائص متعمقة بالروابط:
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي، -اسـ المؤسسة،

 اسـ الكمية أو المعهد أو القسـ، رمز المؤسسة.ب –خصائص متعمقة بالتأشيرات
 -تأشيرة المرسوـ المتضمف إحداث الشهادة،

 القرار المتضمف تأهيل المؤسسة لضماف التكويف، -تاريخ اجتماع لجنة المداوالت،
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ج-خصائص متعمقة بحامل الشيادة:
 -المقب واالسـ،

 -تاريخ ومكاف االزدياد،

 الشهادة المحصل عميها، -التخصص

 تاريخ الحصوؿ عمى الشهادة.د-خصائص تتعمق بالسمطة التي سممت شيادة النجاح المؤقتة:

 الختـ الدائرؼ وختـ اإلمضاء وتوقيع السمطة التي سممت شهادة النجاح المؤقتة والمتمثمة في عميدالكمية أو مدير المعهد ورئيس المؤسسة الجامعية،

 -مكاف وتاريخ التسميـ،

المادة  :3ينبغي إعداد شهادة النجاح المؤقتة عمى ورقة بحجـ  A3وال تتضمف أؼ خدش أو كتابة متراكمة أو
لطخة.
المادة  :4تتضمف شهادة النجاح المؤقتة رقـ التسجيل وتحمل في أسفل الصفحة المالحظة التالية" :ال تسمـ إال
نسخة واحدة فقط مف هذ الشهادة وعمى المعني باألمر استخراج نسخ منها ويتـ استرجاعها عند سحب
الشهادة النهائية".
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء المؤسسات الجامعية كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر ،في  19ديسمبر 2116
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

جامعة......................................................:

الرمــــــز

رقم............/.........:

شيادة نجاح مؤقتة
إن مدير جامعة...................................................................................:
 بمقتضى المرسوم رقم  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني عام  1419الموافق  17غشت سنة 1998والمتضمن التكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
 وبمقتضى القرار رقم................المؤرخ في ............................والمتضمن تأىيل الجامعة لضمانالتكوين....................................................................................................
 وبمقتضى محضر جمسة المداوالت بتاريخ..................................................................:يشيد أن السيد (ة)........................................................................................:
المولود (ة) في............................................................................................:
قد تحصل (ت) عمى شيادة دكتوراه في العموم.
التخصص.................................................................................................:
بكمية أو بمعيد.........................................:القسم............................................:
حرر في .......................بتاريخ ............................
رئيس المؤسسة الجامعية

عميد الكمية أو مدير المعيد

تنبيو :ال تمنح إال نسخة واحدة من ىذه الشيادة وعمى المعنى (ة) باألمر استخراج نسخ.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الرابع 2016

356

قـرار رقم  1777مؤرخ في  19ديسمبر  ،2016يتضمن تحديد الخصائص المتعمقة
بشيادة النجاح المؤقتة لنيل شيادة الدكتوراه

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  11-44المؤرخ في  53ذؼ الحجة عاـ  5354الموافق  3أبريل سنة  5444المتضمفالقانوف التوجيهي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة 2151المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  224-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة 2111الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  244-11المؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنة 2111الذؼ يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسير ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  211-13المؤرخ في  52شعباف عاـ  5324الموافق  54غشت سنة 2113المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  22-54المؤرخ في  53ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  521-51المؤرخ في  4رمضاف عاـ  5342الموافق  53يونيو سنة 2151الذؼ يحدد القانوف النموذجي لممدرسة العميا،

يقـــرر

المادة األولى :يهدؼ هذا القرار إلى تحديد الخصائص المتعمقة بشهادة النجاح المؤقتة لنيل شهادة الدكتو ار وفقا
لمنموذج المرفق ،عمى سبيل المثاؿ.

المادة  : 2تتضمف شهادة النجاح المؤقتة لنيل شهادة الدكتو ار الخصائص المحددة أدنا .
أ-خصائص متعمقة بالروابط:

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي، -اسـ المؤسسة،

 اسـ الكمية أو المعهد أو القسـ، رمز المؤسسة.ب –خصائص متعمقة بالتأشيرات
 -تأشيرة المرسوـ الذؼ أحدث الشهادة،

 القرار الذؼ أهل المؤسسة لضماف التكويف، تاريخ اجتماع لجنة المداوالت،النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ج-خصائص متعمقة بحامل الشيادة:
 -المقب واالسـ،

 -تاريخ ومكاف االزدياد،

 الشهادة المحصل عميها، -الميداف والشعبة والتخصص،

 -تاريخ الحصوؿ عمى الشهادة.

د-خصائص تتعمق بالسمطة التي سممت شيادة النجاح المؤقتة:

 الختـ الدائرؼ وختـ اإلمضاء وتوقيع السمطة التي سممت شهادة النجاح المؤقتة والمتمثمة في عميدالكمية أو مدير المعهد ورئيس المؤسسة الجامعية،

 -مكاف وتاريخ التسميـ،

المادة  :3ينبغي إعداد شهادة النجاح المؤقتة عمى ورقة بحجـ  A3وال تتضمف أؼ خدش أو كتابة متراكمة أو
لطخة.

المادة  :4تتضمف شهادة النجاح المؤقتة رقـ التسجيل وتحمل في أسفل الصفحة المالحظة التالية" :ال تسمـ إال
نسخة واحدة فقط مف هذ الشهادة وعمى المعني باألمر استخراج نسخ منها ويتـ استرجاعها لممؤسسة

الجامعية عند سحب الشهادة النهائية".

المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء المؤسسات الجامعية كل فيما يخصه ،بتطبيق هذا
القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر ،في  19ديسمبر 2116
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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األستاذ طاىر حجار
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الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

جامعة...............................................:

رقم............../.........:

الرمــــــز

شيادة نجاح مؤقتة
إن مدير جامعة...................................................................................:

 بمقتضى المرسوم رقم  265-18المؤرخ في  17شعبان عام  1429الموافق  19غشت سنة 2118والمتضمن نظام الدراسات لمحصول عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

 وبمقتضى القرار رقم.............المؤرخ في  ..............................والمتضمن تأىيل الجامعة لضمانالتكوين ...................................................................................................

 -وبمقتضى محضر جمسة المداوالت بتاريخ..................................................................:

يشيد أن السيد (ة)........................................................................................:

المولود (ة) في............................................................................................:
قد تحصل (ت) عمى شيادة الدكتوراه.

الميدان...................................................................................................:

الشعبة....................................................................................................:

التخصص.................................................................................. ...............:

بكمية أو بمعيد........................................:قسم...............................................:
حررت في .....................بتاريخ .....................................
رئيس المؤسسة الجامعية

عميد الكمية أو مدير المعيد

مالحظة :ال تمنح إال نسخة واحدة من ىذه الشيادة وعمى المعنى (ة) باألمر استخراج نسخ.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ
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قـرار مؤرخ في  20ديسمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية
لدى المدرسـة الوطنيـة العميـا لمعمـوم السياسيـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى األمػػر رقػػـ  03/06المػػؤرخ فػػي  15جويميػػة سػػنة  ،2006المتضػػمف القػػانوف األساسػػي العػػاـ لموظيفػػةالعمومية،

 بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ الرئاس ػ ػػي رق ػ ػػـ  179/82الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  15م ػ ػػاؼ س ػ ػػنة  ،1982المح ػ ػػدد لمحت ػ ػػوػ الخ ػ ػػدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،

 بمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  303/82الم ػػؤرخ ف ػػي  11س ػػبتمبر س ػػنة  ،1982المتعم ػػق بتسييػ ػػر الخ ػػدماتاإلجتماعية،

 بمقتضػػى المرس ػػوـ التنفيػػذؼ رق ػػـ  77/13الم ػػؤرخ فػػي  30ج ػػانفي س ػػنة  ،2013المحػػدد لص ػػالحيات وزيػػرالتعميـالعالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسػوـ التنفيػذؼ رقػـ  251-09المػؤرخ فػي  10أوت سػنة  ،2009المتضػمف إنشػاء المدرسػة الوطنيػةالعميا لمعموـ السياسية،

ػر لممحضر المػؤرخ في  21أفريل سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األسػاتذة البػاحثيف
 نظػ ػ ػ ةاوالم ػػوظفيف اإلداري ػػيف والعم ػػاؿ المتعاق ػػديف ف ػػي لجنػ ػػة الخ ػػدمات اإلجتماعي ػػة ل ػػدػ المدرس ػػة الوطني ػػة العمي ػػا لمعم ػػوـ
السياسية،

ػر لممحضر المػؤرخ في  28سبتمبر سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدػ
 نظػ ػ ػ ةاالمدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية،
يقــــرر
ّ

المـادة األولى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية.

المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمون :

 –04لخضارؼ منصور،

 –02تدريست سعد هللا،

 –03شريفي محفوظ،

 –01رابية هالؿ،

 –05خواص مصطفى،

 –06جبابمة عبد الحفيع،

 –01سعيداني حسيف،

 –02مغني سفياف،

األعضاء اإلضافيون :

المـادة  :3تسرؼ عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمػف السيػػد مديػػر المدرسػة الوطنيػة العميػا لمعمػوـ السياسػية ،بتنفيػػذ هػذا القػرار ،الػذؼ سينشػػر فػي النشػرة
الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  20ديسمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1778مؤرخ في  24ديسمبر  ،2016يعدل القرار رقم  143المؤرخ في  04أفريل  2012الذي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  137-98المؤرخ في  6محرـ عاـ  1419الموافق  3مايو سنة ،1998والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائا البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها السيما المادة  9منه،
 30ينػػاير سػػنة
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  77-13المػػؤرخ فػػي  18ربيػػع األوؿ عػػاـ  1434الموافػػق 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  143المػػؤرخ فػػي  04أفريػػل  ،2012الػػذؼ يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارةالوكالة الوطنية لتثميف نتائا البحث والتنمية التكنولوجية ،المعدؿ.
يـقــــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  143المؤرخ في  04أفريل  ،2012المعدؿ ،والمذكور أعال  ،و
تحرركما يأتي:
"المادة األولى(.........................:بدون تغيير)...................................
يعيف بصفتهـ أعضاء في مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثميف نتائا البحث والتنمية التكنولوجية
األشخاص اآلتية أسماؤهـ:
 السيد ياسع نور الديف ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا السيد أولصاب عمراف ،ممثل الوزير المكمف بالمالية، السيد ممواح حساف ،ممثل وزير الدفاع الوطني، السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، السيدة بوتيرة شهرزاد ،ممثمة الوزير المكمف بالطاقة، السيدة سيد عمي وردية زوجة كوديل ،ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، السيدة سعيداني رشيدة ،ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، السيد بوسعيد فيصل ،ممثل عف مجمع الصناعات الغذائية "أقروديف"،(SPA AGRODIV) ، السيد خموؼ جماؿ ،ممثل عف الديواف الوطني لمبحث الجيولوجي المنجمي،(SGP ORGM) ، السيدة شارب شافية ،ممثمة عف مجمع إمتاؿ شركة ذات أسهـ،(IMETAL SPA) ، السيد خوجة دمحم ،ممثل عف شركة تسيير مساهمات الدولة لألشغاؿ العمومية،(SGP SINTRA) ، السيد بوارشة سميـ ،ممثل الغرفة الوطنية لمفالحة، السيدة حشاد فاطمة الزهراء ،ممثمة الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، السيد عوفاف نبيل ،مدير عاـ لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة، السيدة زعاترؼ اماؿ ،مديرة عامة لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا، السيد بممهدؼ عبد الحفيع ،مدير عاـ لممعهد الوطني الجزائرؼ لمممكية الصناعية"،المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1779مؤرخ في  24ديسمبر ،2016يعدل قرار رقم  174المؤرخ في  21افريل  2015الذي يحدد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  500-05المؤرخ في  27ذؼ القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذؼ يحدد مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  10من ػػه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  162-10المؤرخ في  15رجب عاـ  1431الموافق  28يونيو سنة 2010والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  174المؤرخ في  21افريل  2015الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف،المعدؿ.
يـقــــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  174المؤرخ في  21أفريل  ،2015المعدؿ ،والمذكور أعال ،
كما هو محدد بالجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  24ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػػ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان
 - 1األعضاء المعينون:

االسم والمقب

جافور مصطفى
بهمولي هشاـ دمحم
عميرات كريـ
رماش رمضاف
قدورؼ أبو األرباح
 - 2األعضاء المنتخبون:

االسم والمقب

صوير مهدؼ
زعيتر نوفل
سالمي عبدالجبار
طهراوؼ دمحم
جعادؼ شهيناز
حميدو دمحم األميف
بف حامد دمحم رياض نبيل

الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكمف بالمالية،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،

القطاع

ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

األساتذة ذوؼ مصف االستاذية،
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات،
الطمبة،
الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1780مؤرخ في  24ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20-09المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430الموافق  20يناير سنة 2009والمتضمف انشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منه،
يـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  24مف المرسوـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ
 1437الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا طبقا لمجدوؿ الممحق بهذا
القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  24ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػػ

 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
عمارة سيف الديف
لعزيز فايد
محديد نورة
مصموح عصماف
عبيب كماؿ
بودوخة عبدالكريـ باؼ
بايو عمر
عمواني أكرـ
ركيس يسميف
راشدؼ نسيمة
فنوح دمحم
بودواف يوسف
شيخي دمحم كريـ
مسكرؼ دمحم

األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
ممثل وزير الدفاع الوطني،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكمف بالطاقة،
ممثمة الوزير المكمف بالتجارة،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ،
ممثل الوزير المكمف االشغاؿ العمومية والنقل،
ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،
ممثل الوزير المكمف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة.
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 - 2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب
الشيخ دمحم

الصفة

القطاع

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف االستاذية،

عضو

عمواش خالد

بوظهر حمزة

عضو

صديقي رشيد

عضو

لمهاف حكيـ

عضو

حمزة كماؿ

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات،

عضو

بممسعود اسماعيل

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات،

ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة.

عضو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1782مؤرخ في  24ديسمبر  ،2016يعدل القرار رقم  80المؤرخ في  8فيفري 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة ،1المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  136-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 ،1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة ، 1المعدؿ ،ال سيما المادة  3منه،
وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة
 ،2003الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منه،
وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبمقتضى القرار رقـ  80المؤرخ في  8فيفرؼ  ،2016الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
باتنة ،1المعدؿ.
يـقــــــرر

المـادة األولـى :يعػػدؿ الجػدوؿ الممحػق بػالقرار رقػـ  80المػؤرخ فػي  8فيفػرؼ  ،2016المعػدؿ والمذكػػور أعػال  ،كمػا
هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
بوطرفاية أحمد
بمخمف عبد الحق
حالسي دمحم
قدورؼ أبو األرباح

حـرر بالجزائر في  24ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة باتنة1
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
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شيهاب صالح
غزالي عبد العالي
قرابسي دمحم لميف
عيشاوؼ عبد المطيف
زقادؼ دمحم
برتيمة عبد الوهاب
صابة عز الديف
مباركي مراد
كبور عمور
محمودؼ هاني

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،
الوزير المكمف بالتجارة،
الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،
الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ،
الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
الوزير المكمف بالعدؿ،
الوزير المكمف بالثقافة،
الوالي.

"...............................والباقي بدون تغيير."............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1783مؤرخ في  24ديسمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة  ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  180-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة ،2015والمتضمف إنشاء جامعة باتنة  ،2ال سيما المادة  2منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي.
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة  2في الجدوؿ الممحق لهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  24ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب
فرحاتي عمر
بمخمف عبد الحق
حالسي دمحم

قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة باتنة2
الصفة
رئيس
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المهنييف،
الثالثي الرابع 2016
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قدورؼ أبو األرباح
شيهاب صالح
غزالي عبد العالي
قرابسي دمحم لميف
صابة عز الديف
كبور عمور
خوجة الحاج إدريس
قربوعة رابح
بوخريسة إسماعيل
عيشاوؼ عبد المطيف
 -2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب
مخموفي الهاشمي
قالة حمودؼ
وطاس توفيق
عجرود وناسة
بف ديحة جماؿ
دريدؼ حدة
بف عبيد حسيف
مرتات دمحم
مومف حمومة
ساسي عبد هللا
طيار لحسف
زرماف مسعود
نزارؼ حساـ الديف
معمرؼ فريد

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،
الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
الوزير المكمف بالثقافة،
الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
الوزير المكمف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
الوزير المكمف بالشباب والرياضة،
الوالي.

الييئة
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الطب،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالـ األلي،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ الطبيعة والحياة،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات األجنبية،
ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعهد عموـ األرض والكوف،
ممثل منتخب عف األساتذة لمعهد الوقاية واألمف،
ممثل منتخب عف األساتذة لمعهد العموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثمة منتخب عف الطمبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خصص
مـؤرخ فـي  24ديسمبر ،2016
قـرار رقـم ّ 1784
يتضمـن إنشـاء شيـادة فوق ال ّت ّ
ّ
في أمـراض الكبـد والجيـاز اليضمـي والتغذيـة عند األطفـال
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف تنظيـ
 بمقتضى المرسوـ رقـ  215-71المؤرخ في  4رجب عاـ  1391الموافق  25أوت سنة 1971ّ
المعدؿ والمتمـ،
الدروس في العموـ الطبية،
ّ
المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  216-71المؤرخ في  4رجب عاـ  1391الموافق  25أوت سنة 1971ّ
المتمـ،
تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبموـ الصيدلي،
ّ
المعدؿ و ّ
المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ عاـ  1391الموافق  3ديسمبر سنة 1971ّ
إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  200-74المؤرخ في  14رمضاف عاـ  1394الموافق ألوؿ أكتوبر سنة 1974المتضمف إنشاء شهادة دكتور في العموـ الطبية،
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 وبمقتضى المرسوـ رقـ  209-84المؤرخ في 18أوت سنة  1984المتعمق بتنظيـ وتسيير جامعة الجزائر،المعدؿ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 123-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14ماؼ سنة 2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  183-10المؤرخ في  2شعباف عاـ  1431الموافق  14نوفمبر سنة 2010المتضمف تغيير تسمية جامعة الجزائر،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنةيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2013اّلذؼ ّ
يحدد كيفيات التكفل بمصاريف النقل
 وبموجب القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  2فبراير سنة  2001الذؼ ّواإلقامة لألساتذة المدعويف المقيميف وغير المقيميف،
 وبموجب القرار رقـ  618المؤرخ في  8أكتوبر سنة 2011المتضمف إنشاء شهادة فوؽ التخصص في العموـالطبية،
يــقــــــ ّــرر
المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ  618المؤرخ في  8أكتوبر سنة  ،2011المذكور أعال ،
ينشأ طور الدراسات الطبية فوؽ التخصص في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية عند األطفاؿ
ويتوج بشهادة فوؽ التخصص في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية عند األطفاؿ.
المادة  :2يفتح التكويف لألساتذة المختصيف في طب األطفاؿ ،تتشكل دفعة التكويف مف خمسة عشر ()15
مترشحا.
المادة  :3يجرػ التعميـ عمى مستوػ المراكز اإلستشفائية الجامعية والمؤسسات الجامعية وعمى مستوػ كمية الطب
بجامعة الجزائر.1
المادة  :4يحدد الحجـ الساعي لمتكويف بمائة واثنى عشر ( )112ساعة موزعة عمى أربعة ( )04سداسيات.
يشمل التكويف دروس نظرية وتطبيقية ،يتضمف الممحق المرفق بهذا القرار البرناما البيداغوجي المفصل
لمتكويف (المتوفر عمى مستوػ مصالح مديرية التكويف في الدكتو ار والتأهيل الجامعي).
المادة  :5يتوج التكويف بامتحانيف:
امتحاف نظرؼ.
امتحاف تطبيقي.
يعمف ناجحا المترشحيف الحائزيف عمى عالمة تساوؼ عشر مف عشريف ( )20/10أو تفوقها في كل مف
االختباريف النظرؼ والتطبيقي ،بالنسبة لممترشحيف الراسبيف لهـ الحق في االستدراؾ إما االمتحاف الكتابي
أو االمتحاف التطبيقي.
المادة  :6تتكوف لجنة االمتحاف مف األساتذة المشرفيف عمى الدروس النظرية أو المشرفيف عمى التكويف التطبيقي،
وتعيف مف طرؼ المجنة البيداغوجية لمتكويف مع المراكز اإلستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية
اإلستشفائية عمى مستوػ كمية الطب بجامعة الجزائر.1
يتوج تقييـ التكويف بشهادة فوؽ التخصص في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية عند األطفاؿ
تسمـ مف طرؼ عميد كمية الطب بجامعة الجزائر.1
المادة : 7المسؤولوف البيداغوجيوف لمتكويف هـ:
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األستاذة بف حسيف فضيمة ،رئيسة مصمحة طب األطفاؿ بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببولوغيف ،الجزائر.

األستاذ بركاف سعدؼ ،رئيس مصمحة أمراض الجهاز الهضمي بالمركز اإلستشفائي مصطفى باشا ،الجزائر.
األستاذ بوزياف نجدؼ كريـ ،رئيس مصمحة طب األطفاؿ ،عيادة أممكار كابراؿ بوهراف.

األستاذة دحموؾ جزية ،رئيس مصمحة طب األطفاؿ بالمستشفى المركزؼ العسكرؼ بعيف النعجة ،الجزائر.
األستاذ يقوبي عبد الغاني ،مصمحة طب األطفاؿ بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببولوغيف ،الجزائر.
األستاذة زرواؿ زليخة ،مصمحة طب األطفاؿ بالمركز اإلستشفائي الجامعي ببني مسوس ،الجزائر.

يكمفون بالميام التالية:

ضماف تنظيـ الدروس (الرزنامة والمضموف ومتابعة التعميـ).
تنظيـ انتقاء ممفات المترشحيف.

ضماف فصل وحدات التعميـ.

ضماف حسف سير التكويف ومتابعته.

تنظيـ وتحديد قائمة المترشحيف المقبوليف لمتكويف.

ضماف تحضير االجتماعات بصورة منتظمة مف أجل اإلشراؼ والتنسيق البيداغوجي.

المادة  :8يضمف التنسيق بشأف التكويف لجنة بيداغوجية لفوؽ التخصص.
األساتذة الجزائريون:

األستاذة بف حسيف فضيمة ،رئيسة مصمحة طب األطفاؿ بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببولوغيف الجزائر.

األستاذ بركاف سعدؼ ،رئيس مصمحة أمراض الجهاز الهضمي بالمركز اإلستشفائي مصطفى باشا ،الجزائر.

األستاذ بوزياف نجدؼ كريـ ،رئيس مصمحة طب األطفاؿ ،عيادة أممكار كابراؿ بوهراف.

األستاذة دحموؾ جزية ،رئيس مصمحة طب األطفاؿ بالمستشفى المركزؼ العسكرؼ بعيف النعجة ،الجزائر.
األستاذ يقوبي عبد الغاني ،مصمحة طب األطفاؿ بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببولوغيف ،الجزائر.

األستاذة زرواؿ زليخة ،مصمحة طب األطفاؿ بالمركز اإلستشفائي الجامعي ببني مسوس ،الجزائر.
األستاذة بف سمينة منوبة ،مصمحة طب األطفاؿ بالمركز الجامعي بباب الواد ،الجزائر.

األستاذ بمبواب رضا ،مصمحة طب األطفاؿ بالمركز الجامعي اإلستشفائي مصطفى باشا ،الجزائر.

األستاذ ولد قوقاـ رشيد ،مصمحة أمراض الجهاز الهضمي بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية ببولوغيف ،الجزائر.

الدكتور دبزؼ نبيل ،مصمحة أمراض الجهاز الهضمي بالمركز الجامعي اإلستشفائي مصطفى باشا ،الجزائر.
األستاذة إبسايف وريدة ،مصمحة طب األطفاؿ بالمركز الجامعي اإلستشفائي حسيف داؼ ،الجزائر.

األستاذة بركوؾ كريمة ،مصمحة طب األطفاؿ بالمركز اإلستشفائي الجامعي بباب الواد.

األستاذة حاجي أماؿ ،مصمحة طب األطفاؿ بالمركز اإلستشفائي الجامعي مصطفى باشا الجزائر.

األستاذة بكات بركاني دحمية ،مصمحة طب األطفاؿ بوهراف.

األستاذة كشوت نادية ،مصمحة عمـ المناعة بمعهد باستور ،الجزائر.

المادة  :9يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف وعميد كمية الطب بجامعة الجزائر ،1كل فيما يخصه،
بتنفيذ هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  24ديسمبر 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مـؤرخ فـي  24ديسمبر 2016
قـرار رقـم ّ 1785
الشيخوخــة
خصص في طـب ّ
يتضمـن إنشـاء شيـادة فوق ال ّت ّ
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف تنظيـ
 بمقتضى المرسوـ رقـ  215-71المؤرخ في  4رجب عاـ  1391الموافق  25أوت سنة 1971ّ
المعدؿ والمتمـ،
الدروس في العموـ الطبية،
ّ
المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  216-71المؤرخ في  4رجب عاـ  1391الموافق  25أوت سنة 1971ّ
المتمـ،
تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبموـ الصيدلي،
ّ
المعدؿ و ّ
المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ عاـ  1391الموافق  3ديسمبر سنة 1971ّ
إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  200-74المؤرخ في  14رمضاف عاـ  1394الموافق ألوؿ أكتوبر سنة 1974المتضمف إنشاء شهادة دكتور في العموـ الطبية،

 وبمقتضى المرسوـ رقـ  214-84المؤرخ في  21ذو القعدة عاـ  ،1404الموافق  18غشت سنة  1984اّلذؼالمتمـ،
يتعمق بتنظيـ جامعة وهراف وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 123-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14ماؼ سنة 2015متضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ال
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنةيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2013اّلذؼ ّ
يحدد كيفيات التكفل بمصاريف النقل
 وبموجب القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  2فبراير سنة  2001اّلذؼ ّواإلقامة لألساتذة المدعويف المقيميف وغير المقيميف،

المتضمف إنشاء شهادة فوؽ التخصص في العموـ
 وبموجب القرار رقـ  618المؤرخ في  8أكتوبر سنة 2011ّ
الطبية،
يــقــــــ ّــرر

المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ  618المؤرخ في  8أكتوبر سنة  ،2011المذكور أعال ،
ينشأ طور الدراسات الطبية فوؽ التخصص في طب الشيخوخة ويتوج بشهادة فوؽ التخصص في
طب الشيخوخة.

(كل التّخصصات) ،تتشكل دفعة التكويف مف عشريف ( )20مترشحا.
المادة  :2يفتح التكويف لألساتذة المختصيف ّ
المادة  :3يجرػ التعميـ عمى مستوػ كمية الطب بوهراف.
يحدد الحجـ الساعي لمتكويف بمائة وسبعة ( )107ساعة موزعة عمى سداسييف.
المادة ّ :4
يشمل التكويف دروس نظرية وتكوينا تطبيقيا عمى حاالت حقيقية أو حاالت اصطناعية.

يتضمف الممحق المرفق بهذا القرار البرناما البيداغوجي المفصل لمتكويف (المتوفر عمى مستوػ مصالح
ّ
مديرية التكويف في الدكتو ار والتأهيل الجامعي).

المادة  :5يتوج التكويف بامتحانيف:
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امتحاف نظرؼ.

امتحاف تطبيقي.

يعمف ناجحا المترشحيف الحائزيف عمى عالمة تساوؼ عشر مف عشريف ( )20/10أو تفوقها في كل مف

االختباريف النظرؼ والتطبيقي ،بالنسبة لممترشحيف الراسبيف لهـ الحق في االستدراؾ إما االمتحاف الكتابي
أو االمتحاف التطبيقي.

المادة  :6تعيف لجنة االمتحاف مف طرؼ المجنة البيداغوجية لمتكويف مع كمية الطب لجامعة وهراف ،يتوج تقييـ
التكويف بشهادة فوؽ التخصص في طب الشيخوخة تسمـ مف طرؼ كمية الطب لجامعة وهراف.

المادة  :7المسؤوليف البيداغوجييف لمتكويف هـ:

األستاذ بمحاج دمحم ،رئيس مصمحة الطب الداخمي والسكرؼ بالمؤسسة اإلستشفائية الجامعية بوهراف ورئيس المجنة
البيداغوجية الوطنية لمتخصص في الطب الداخمي.

األستاذ شراؾ أنور ،رئيس مصمحة الطب الداخمي بالمركز اإلستشفائي الجامعي بوهراف.

يكمفوف بالمهاـ التالية:

ضماف تنظيـ الدروس (الرزنامة والمضموف ومتابعة التعميـ)،
تنظيـ انتقاء ممفات المترشحيف،

ضماف فصل وحدات التعميـ،

ضماف حسف سير التكويف ومتابعته،

تنظيـ وتحديد قائمة المترشحيف المقبوليف لمتكويف،

ضماف تحضير االجتماعات بصورة منتظمة مف أجل اإلشراؼ والتنسيق البيداغوجي.

المادة  :8يمكف دعوة األساتذة اإلستشفائييف الجامعييف األجانب األكفاء ،قصد تدعيـ القدرات الوطنية في التكويف
والتكفل الطبي ،وذلؾ بصفة أساتذة مدعويف غير مقيميف طبقا لمتنظيـ المعوؿ به.

المادة  :9يضمف التنسيق بشأف التكويف لجنة بيداغوجية لفوؽ التخصص.
األساتذة الجزائريون:

األستاذ شامي أميف ،رئيس مصمحة الطب الداخمي بالمركز الجامعي اإلستشفائي بسيدؼ بمعباس (التكويف في

طب الشيخوخة بباريس .)2016-2014

األساتذة األجانب :أساتذة فرنسييف مكمفيف بالتكويف في طب الشيخوخة (تابعيف لممدرسة الفرنسية لمشيخوخة)
األستاذة إزابيل بوردؿ-مارشاسوف (منسقة لدػ فرقة فرنسية) فرنسا.
األستاذ ف.سالس (المدرسة الفرنسية لمشيخوخة).

المادة  :10تتكفل كمية الطب لجامعة وهراف بمصاريف نقل واقامة األساتذة المدعويف غير المقيميف واقامتهـ طبقا
لمتنظيـ المعموؿ به.

المادة  :11يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف وعميد كمية الطب بجامعة وهراف ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ
هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  24ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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مـؤرخ فـي  24ديسمبر 2016
قـرار رقـم ّ 1786
خصص في طـب الّنــوم
يتضمـن إنشـاء شيـادة فوق ال ّت ّ
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف تنظيـ
 بمقتضى المرسوـ رقـ  215-71المؤرخ في  4رجب عاـ 1391الموافق  25أوت سنة 1971ّ
المعدؿ والمتمـ،
الدروس في العموـ الطبية،
ّ
المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  216-71المؤرخ في  4رجب عاـ  1391الموافق  25أوت سنة 1971ّ
المتمـ،
تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبموـ الصيدلي،
ّ
المعدؿ و ّ
المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ عاـ  1391الموافق  3ديسمبر سنة 1971ّ
إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  200-74المؤرخ في  14رمضاف عاـ  1394الموافق ألوؿ أكتوبر سنة 1974المتضمف إنشاء شهادة دكتور في العموـ الطبية،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  123-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14ماؼ سنة 2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  138-89المؤرخ في ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ألوؿ غشت سنة 1989المتمـ،
اّلذؼ يتضمف إنشاء جامعة تممساف وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق30جانفي سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
اّلذؼ ّ
يحدد كيفيات التكفل بمصاريف النقل
 وبموجب القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  2فبراير سنة  2001الذؼ ّواإلقامة لألساتذة المدعويف المقيميف وغير المقيميف،

 وبموجب القرار رقـ  618المؤرخ في  8أكتوبر سنة 2011المتضمف إنشاء شهادة فوؽ التخصص في العموـالطبية،

يـقــــ ّــرر

المادة األولى :تطبيةقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ  618المؤرخ في  8أكتوبر سنة  ،2011المذكور أعال ،
النػوـ.
النػوـ ويتوج بشهادة فوؽ التخصص في طب ّ
ينشأ طور الدراسات الطبية فوؽ التخصص في طب ّ

المادة  :2يفتح التكويف لألساتذة المختصيف ،تتشكل دفعة التكويف مف عشريف ( )20مترشحا.
المادة  :3يجرػ التعميـ عمى مستوػ كمية الطب بتممساف.

يحدد الحجـ الساعي لمتكويف بمائتي وخمسيف ( )250ساعة موزعة عمى سداسييف.
المادة ّ :4
يشمل التكويف دروس نظرية وتطبيقية.

يتضمف الممحق المرفق بهذا القرار البرناما البيداغوجي المفصل لمتكويف (المتوفر عمى مستوػ مصالح
ّ
مديرية التكويف في الدكتو ار والتأهيل الجامعي).

المادة  :5يتوج التكويف بامتحانيف:
امتحاف نظرؼ.

امتحاف تطبيقي.
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يعمف ناجحا المترشحيف الحائزيف عمى عالمة تساوؼ عشر مف عشريف ( )20/10أو تفوقها في كل مف
االختباريف النظرؼ والتطبيقي ،بالنسبة لممترشحيف الراسبيف لهـ الحق في االستدراؾ إما االمتحاف الكتابي
أو االمتحاف التطبيقي.
المادة  :6تعيف لجنة االمتحاف مف طرؼ المجنة البيداغوجية لمتكويف مع كمية الطب لجامعة تممساف ،يتوج تقييـ
التكويف بشهادة فوؽ التخصص في طب النوـ تسمـ مف طرؼ كمية الطب لجامعة تممساف.
المادة  :7المسؤوليف البيداغوجييف لمتكويف هـ:
الدكتورة سكاؿ سميرة ،أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،مصمحة طب العمل بالمركز اإلستشفائي الجامعي بتممساف.
الدكتورة كامف فوزية ،مصمحة طب العمل بالمؤسسة اإلستشفائية الجامعية بوهراف.
الدكتور حجاج أوؿ مراد ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،مصمحة األمراض الصدرية بجامعة تممساف.
الدكتور سماحي دمحم ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،مصمحة طب األطفاؿ بجامعة تممساف.
الدكتورة هداـ نهيدة ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،مصمحة البيولوجيا والخمية الجزيئية بجامعة تممساف.
الدكتورة بف باجي سعاد ،أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،مصمحة األعصاب بجامعة تممساف.
الدكتورة شعباف صارؼ نسريف ،أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،مصمحة األذف واألنف والحنجرة بجامعة تممساف.
الدكتور طالب نبيمة ،أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،مصمحة طب القمب بجامعة تممساف.
الدكتورة حناوؼ لطيفة ،أستاذة محاضرة قسـ "ب"،مصمحة عمـ األوبئة بجامعة تممساف.

يكمفوف بالمهاـ التالية:
ضماف تنظيـ الدروس (الرزنامة والمضموف ومتابعة التعميـ)،
تنظيـ انتقاء ممفات المترشحيف،
ضماف فصل وحدات التعميـ،
ضماف حسف سير التكويف ومتابعته،
تنظيـ وتحديد قائمة المترشحيف المقبوليف لمتكويف،
ضماف تحضير االجتماعات بصورة منتظمة مف أجل اإلشراؼ والتنسيق البيداغوجي.
المادة  :8يمكف دعوة األساتذة اإلستشفائييف الجامعييف األجانب األكفاء ،قصد تدعيـ القدرات الوطنية في التكويف
والتكفل الطبي ،وذلؾ بصفة أساتذة مدعويف غير مقيميف طبقا لمتنظيـ المعوؿ به.
المادة  :9يضمف التنسيق بشأف التكويف لجنة بيداغوجية لفوؽ التخصص.
األساتذة الجزائريون:
الدكتورة سكاؿ سميرة ،أستاذة محاضرة قسـ "أ" مصمحة طب العمل بالمركز اإلستشفائي الجامعي بجامعة تممساف.

النػوـ:
األساتذة األجانب :أساتذة فرنسييف مكمفيف بالتكويف في طب ّ
األستاذة ميرياـ كرخفص ،متحصمة عمى دكتورة دولة في عمـ النفس بالمخبر التجريبي شارؿ لروا ،بمجيكا.
األستاذ بنوػ نمرؼ ،متحصل عمى دكتورة في األمراض الصدرية المهنية بمخبر األمراض الصدرية ،لوفاف ،بمجيكا.

المادة  :10تتكفل كمية الطب لجامعة تممساف بمصاريف نقل واقامة األساتذة المدعويف غير المقيميف واقامتهـ طبقا
لمتنظيـ المعموؿ به.
المادة  :11يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف وعميد كمية الطب بجامعة تممساف  ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ
هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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مـؤرخ فـي  24ديسمبر 2016
قـرار رقـم ّ 1787
خصص في "ال ّثـدي وأمراضـو"
يتضمـن إنشـاء شيـادة فوق ال ّت ّ
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف تنظيـ
 بمقتضى المرسوـ رقـ  215-71المؤرخ في  4رجب عاـ 1391الموافق  25أوت سنة 1971ّ
المعدؿ والمتمـ،
الدروس في العموـ الطبية،
ّ
المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  216-71المؤرخ في  4رجب عاـ  1391الموافق  25أوت سنة 1971ّ
المتمـ،
تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبموـ
ّ
الصيدلي،المعدؿ و ّ
المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ عاـ  1391الموافق  3ديسمبر سنة 1971ّ
إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  200-74المؤرخ في  14رمضاف عاـ  1394الموافق ألوؿ أكتوبر سنة 1974المتضمف إنشاء شهادة دكتور في العموـ الطبية،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  211-84المؤرخ في  21ذو القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984اّلذؼالمتمـ،
يتعمق بتنظيـ جامعة وهراف وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  123-15المؤرخ في 25رجب عاـ  1436الموافق  14ماؼ سنة 2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنةيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2013اّلذؼ ّ
يحدد كيفيات التكفل بمصاريف النقل
 وبموجب القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  2فبراير سنة  2001الذؼ ّواإلقامة لألساتذة المدعويف المقيميف وغير المقيميف،
 وبموجب القرار رقـ  618المؤرخ في  8أكتوبر سنة  2011المتضمف إنشاء شهادة فوؽ التخصص في العموـالطبية،
يـقـــــ ّــرر
المادة

المادة
المادة
المادة

المادة

األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ  618المؤرخ في  8أكتوبر سنة  ،2011المذكور أعال ،
ينشأ طور الدراسات الطبية فوؽ التخصص في "الثدؼ وأمراضه" ويتوج بشهادة فوؽ التخصص في
"الثدؼ وأمراضه".
 :2يفتح التكويف لممترشحيف المقيميف في طريق التخصص والمختصيف في الطب والجراحة المدرسيف
(األساتذة المساعديف وذوؼ رتبة األستاذية).
 :3يجرػ التعميـ عمى مستوػ كمية الطب بوهراف.
 :4يحدد الحجـ الساعي لمتكويف بمائة ( )100ساعة موزعة عمى سداسييف.
يشمل التكويف دروس نظرية وتطبيقية.
يتضمف الممحق المرفق بهذا القرار البرناما البيداغوجي المفصل لمتكويف (المتوفر عمى مستوػ مصالح
مديرية التكويف في الدكتو ار والتأهيل الجامعي).
 :5يتوج التكويف بامتحانيف:
امتحاف نظرؼ.
امتحاف تطبيقي.
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يعمف ناجحا المترشحيف الحائزيف عمى عالمة تساوؼ عشر مف عشريف ( )20/10أو تفوقها في كل مف
االختباريف النظرؼ والتطبيقي ،بالنسبة لممترشحيف الراسبيف لهـ الحق في االستدراؾ إما االمتحاف الكتابي
أو االمتحاف التطبيقي.
المادة  :6تعي ف لجنة االمتحاف مف طرؼ المجنة البيداغوجية لمتكويف مع كمية الطب لجامعة وهراف ،يتوج تقييـ
التكويف بشهادة فوؽ التخصص في "الثدؼ وأمراضه" تسمـ مف طرؼ كمية الطب لجامعة وهراف.
المادة  :7المسؤولوف البيداغوجيوف لمتكويف يكمفوف بالمهاـ التالية:
ضماف تنظيـ الدروس (الرزنامة والمضموف ومتابعة التعميـ)،
تنظيـ انتقاء ممفات المترشحيف،
ضماف فصل وحدات التعميـ،
ضماف حسف سير التكويف ومتابعته،
تنظيـ وتحديد قائمة المترشحيف المقبوليف لمتكويف،
ضماف تحضير االجتماعات بصورة منتظمة مف أجل اإلشراؼ والتنسيق البيداغوجي.
المادة  :8يمكف دعوة األساتذة اإلستشفائييف الجامعييف األجانب األكفاء ،قصد تدعيـ القدرات الوطنية في التكويف

والتكفل الطبي ،وذلؾ بصفة أساتذة مدعويف غير مقيميف طبقا لمتنظيـ المعوؿ به.
المادة  :9يضمف التنسيق بشأف التكويف لجنة بيداغوجية لفوؽ التخصص.
المادة  :10تتكفل كمية الطب لجامعة وهراف بمصاريف نقل واقامة األساتذة المدعويف غير المقيميف واقامتهـ طبقا
لمتنظيـ المعموؿ به.
المادة  :11يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف وعميد كمية الطب بجامعة وهراف ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ
هذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  24ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1788مؤرخ في  24ديسمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
كمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية لدى جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ  212-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  ،1984والمتعمقبتنظيـ جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  3منه،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذؼ يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقـ  174المؤرخ في  5ماؼ  ،1999والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الهندسة المعماريةوالهندسة المدنية لدػ جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
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يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية لدػ جامعة وهراف
لمعموـ والتكنولوجيا.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية لدػ جامعة وهراف
لمعموـ والتكنولوجي في الجدوؿ الممحق لهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  24ديسمبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس كمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية لدى جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
الصفة
اإلسم والمقب
عميد الكمية ،رئيسا
حشيشي عبد القادر
رئيس المجمس العممي لمكمية
يبدرؼ جياللي
رئيسة قسـ الهندسة المعمارية
هندؿ مالؾ
رئيس قسـ الهندسة المدنية
قايد نورية
رئيس قسـ الرؼ
شريف األميف
مدير مخبر
مختارؼ عبد الرحماف
مدير مخبر
بوجناف نصر الديف
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الهندسة المدنية
سبساجي سمية خيرة
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الهندسة المدنية
كرداؿ جماؿ الديف
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرؼ
خروبي بف عمي
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرؼ
حمادؼ العربي
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الهندسة المعمارية
مدني دمحم
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الهندسة المعمارية
معزوز فاطمة
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
وهبة كماؿ
ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف
مدني شريف حياة
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
درس خديجة
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
بوخنونة عمر
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الهندسة المدنية
بودبوز دمحم
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الرؼ
عمروس دمحم
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الهندسة المعمارية
بف شيخ زكرياء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
ــــ
ـــ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الرابع 2016

375

الم ـ ـ ــقررات

ــــــ،ــــــ،ــــــ،ــــــ،ــــــ،،،ــــــ،ــــــ،ــــــ،ــــــ،ــــــ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الرابع 2016

376

مقـرر رقم  431مؤرخ في  29أكتوبر 2116
يتضمن إلغاء المنح المؤقت لصفقة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،السيما المادة  114منه،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ ،والمتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 ،2001المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2013الذؼ ّ

 وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  ،2015/08المتعمقة بإقتناء عتادالرسمية
الطباعة ،الصادر بجريدتي "المشوار السياسي" "Maracana" ،بتاريخ  28أكتوبر  2015والنشرة ّ

لصفقات المتعامل العمومي،

 وبناء عمى طمب شركة ذات المسؤولية المحدودة  GIPEالمتعمق بالتنازؿ عف الصفقة بتاريخ  22مارس ،2016السيد مدير جامعة أدرار بالنيابة،
 وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/707المؤرخ في  17أكتوبر  2016الوارد عف ّالمتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة،
يـقــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  114الفقرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يمغى المنح
ّ 28
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة  ،2010المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  ،2015/08المتعمقة بإقتناء عتاد الطباعة ،الصادر
الرسمية لصفقات
بجريدتي "المشوار السياسي" " Maracana "،بتاريخ  28أكتوبر  2015والنشرة ّ
المتعامل العمومي،
المقرر.
المادة  :2يكّمف مدير جامعة أدرار بالنيابة بتطبيق أحكاـ هذا ّ

الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المقرر في النشرة ّ
المادة  :3ينشر هذا ّ

حـرر بالجزائر في  29أكتوبر 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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مقرر رقم  498مؤرخ في  22ديسمبر 2011
يتضمن تجاوز رفض منح التأشيرة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  17-84المؤرخ في  8شواؿ عاـ  1404الموافق  17يوليو ، 1984المتعمق بقوانيفالمتمـ،
المالية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى القانوف رقـ  21-90المؤرخ في  24محرـ عاـ  1411الموافق  15غشت ، 1990المتعمقالمتمـ،
بالمحاسبة العمومية،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى األمر رقـ  20-95المؤرخ في  19صفر عاـ  1416الموافق  17يوليو سنة  1995والمتعمقالمتمـ،
بمجمس المحاسبة،
ّ
المعدؿ و ّ

 -وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة

2015

المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  02ذو الحجة عاـ  1436الموافق  16سبتمبر سنة ،2015المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ،السيما المادتيف  200و،202
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  414-92المؤرخ في  19جمادػ األولى عاـ  1413الموافق  14نوفمبر سنةالمتمـ،
1992والمتعمق بالرقابة السابقة لمنفقات التي يمتزـ بها،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  84-95المؤرخ في  21شواؿ عاـ  1415الموافق  22مارس 1995المتمـ،
المتضمف إنشاء ،تنظيـ الديواف الوطني لمخدمات الجامعية،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  268-97المؤرخ في  16ربيع األوؿ عاـ  1418الموافق  21يوليو سنة ،1997الذؼ يحدد اإلجراءات المتعمقة بااللتزاـ بالنفقات العمومية وتنفيذها ،ويضبط صالحيات اآلمريف
المتمـ،
بالصرؼ ومسؤولياتهـ،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير  2013الذؼيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  155-14المؤرخ في  05رجب عاـ  1435الموافق  05مايو  2014الذؼيرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائهـ،
 وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  10ذؼ القعدة عاـ  1425الموافق  22ديسمبر سنة ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة االقامات الجامعية التابعة لها ومشتمالت،
 وبمقتضى المقرر رقـ  011المؤرخ في  30مارس  2016المتضمف إنشاء لجنة الصفقات العمومية لدػ مديريةالخدمات الجامعية باتنة وسط،
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 وبمقتضى المقررات رقـ  2016/40المؤرخة في ( ،2016/08/23الحصص رقـ 04،03،02،01 )09،08،07،06،05المتضمنة رفض منح التأشيرة لمشاريع صفقات التغذية لسنة  ،2016مف طرؼ لجنة
الصفقات العمومية لمديرية الخدمات الجامعية باتنة وسط،
 وبمقتضى المقررات رقـ  2016/54المؤرخة في ( ،2016/09/20الحصص رقـ  07و  )09المتضمنة رفضمنح التأشيرة لمشاريع صفقات التغذية لسنة  ،2016مف طرؼ لجنة الصفقات العمومية لمديرية الخدمات
الجامعية باتنة وسط،
 وبمقتضى المقرر رقـ  2016/57المؤرخ في ( ،2016/09/21الحصة رقـ  )05المتضمف رفض منح التأشيرةلمشروع صفقة التغذية لسنة  ،2016مف طرؼ لجنة الصفقات العمومية لمديرية الخدمات الجامعية باتنة وسط،
 وبناء عمى التقرير رقـ  2016/313المؤرخ في  ،2016/09/21الصادر عف مدير الخدمات الجامعية باتنةوسط،
يــقــــــــرر
المادة األولى  :طبقا ألحكاـ المادتيف  200و 202مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  02ذو
الحجة عاـ  1436الموافق  16سبتمبر سنة  ،2015المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات
المرفق العاـ المذكور أعال  ،يتـ تجاوز مقررات رفض منح التأشيرة الصادرة عف لجنة الصفقات
العمومية لمديرية الخدمات الجامعية باتنة وسط والمتعمقة بمشاريع صفقات التغذية لسنة ،2016
المرفقة بهذا المقرر.
المادة  :2يجب عمى مديرية الخدمات الجامعية باتنة وسط إبراـ مالحق لحذؼ الكميات المتعمقة باإلقامة الجامعية
المغمقة "عمار عاشوري" وذلؾ بعد االلتزاـ بالصفقات لدػ المراقب المالي.
المادة  :3يكمف كل مف مدير الخدمات الجامعية باتنة وسط والمراقب المالي لوالية باتنة والعوف المحاسب لدػ
مديرية الخدمات الجامعية باتنة وسط ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ أحكاـ هذا المقرر.
حـرر بالجزائر في  22ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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جدول تفصيمي لمشاريع صفقات التغذية لسنة  2016غير المؤشرة

من طرف لجنة الصفقات العمومية لمديرية الخدمات الجامعية-باتنة وسط

صاحب المنح
موضوع الصفقة
الرقـ
المؤقت
التسمسمي وأرقاـ الحصص والمواقع

مبم الصفقة بكل
الرسوـ) دج(

ـشووذــ
سمسمكوؾ 194 566 000.00

01

الحصة  01لحوـ حمراء
طازجة كل المواقع

02

الحصة رقـ  02دجاج
زيف الكممة أحمد
52 555 190.00
طازج مفرغ وبيض طازج
منير
كل المواقع

03

23 680 800.00

04

05

06

07

08

09

الحصة رقـ  03السمؾ
المجمد
كل المواقع

بف عمر يسيف

الحصة رقـ  04خضر
حشاش نور الديف 166 120 318.40
وفواكه
كل المواقع
الحصة رقـ  05المواد
-1قدور عبد
32 361 903045
الغذائية العامة
الكريـ
المواقع رقـ -2 03، 02شركة التضامف 35 410 189.80
االخوة معيزة
المواقع رقـ 07، 06

الحصة رقـ  06منتجات
الحميب
كل المواقع
الحصة رقـ  08الخبز
العادؼ
كل المواقع

الحصة رقـ  09حمويات
ومرطبات
الموقع رقـ01
الحصة رقـ  09حمويات
ومرطبات
الموقع رقـ02

رقـ المناقصة

رقـ وتاريخ مقرر رفض
التأشيرة
المقرر رقـ

المؤرخ في

المناقصة الوطنية
المحدودة رقـ
2015/01
الخاصة بتمويف
االقامات الجامعية
بالمواد الغذائية
خالؿ سنة 2016
المعمف عنها في
2015/12/08

2016/40

2016/08/23

المقرر رقـ

المؤرخ في

2016/40

2016/08/23

المقرر رقـ

المؤرخ في

2016/40

2016/08/23

المقرر رقـ

المؤرخ في

سبب رفض
التأشيرة

2016/40

2016/08/23

المقرر رقـ  2016/40عدـ تطابق
المؤرخ في  2016/08/23المواقع الواردة
في المادة رقـ
 01مف دفتر
المقرر رقـ  2016/40الشروط مع
حشاش توفيق 55 208 028.00
المؤرخ في 2016/08/23
المواقع الواردة
في مشاريع
المقرر رقـ 2016/40
الصفقات وهو
طرشي طرشي 37 296 150.00
المؤرخ في 2016/08/23
ما يعتبر إخالال
بدفتر الشروط
استشارة محدودة المقرر رقـ 2016/40
طرشي طرشي 16 769 520 .00
رقـ  2016/01المؤرخ في 2016/08/23
طرشي طرشي

المقرر رقـ
المؤرخ في 2016/09/20
2016/54

15 910 830. 00

10

استشارة محدودة
الحصة رقـ  05المواد 1-شركة التضامف
 10 966 809. 30رقـ 2016/02
الغذائية العامة
المقرر رقـ 2016/57
االخوة معيزة
 23 713 178 .90المعمف عنها في المؤرخ في 2016/09/21
2قدور عبدالموقع رقـ04
الكريـ
2016/07/03
الموقع رقـ05

11

المقرر رقـ
المؤرخ في 2016/09/20

شذــ
الحصة رقـ  07كاشير
مصبرات البهجة 13 221 000.00
وباتي
بف يعنى وأوالد
كل المواقع

2016/54

 664 093 738,95دج
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مقـرر رقم  530مؤرخ في  26ديسمبر 2016
يتضمن تجاوز رفض منح التأشيرة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتمـ ،المتعمق
 بمقتضى القانوف رقـ  52-33المؤرخ في  3شواؿ عاـ  5313الموافق  2جويمية 5433ّ
المعدؿ و ّ
بقوانيف المالية،
 وبمقتضى القانوف رقـ  25-41المؤرخ في  23محرـ عاـ  5355الموافق  51غشت  5441المعدؿ والمتمـ،المتعمق بالمحاسبة العمومية،

 وبمقتضى األمر رقـ  21-41المؤخ في  54صفر عاـ  5351الموافق  52يوليو سنة  ،5441المعدؿ والمتمـ،المتعمق بمجمس المحاسبة،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة 2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  232-51المؤرخ في  12ذو الحجة عاـ  5341الموافق  51سبتمبر سنة ،2151المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ،السيما المادتيف  211و،212

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  353-42المؤرخ في  54جمادػ األولى عاـ  5354الموافق  53نوفمبر سنة ،5442المعدؿ والمتمـ ،المتعمق بالرقابة السابقة لمنفقات التي يمتزـ بها،

المعدؿ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  33-41المؤرخ في  25شواؿ عاـ  5351الموافق  22مارس ،5441ّ
المتمـ ،المتضمف إنشاء تنظيـ وتسيير الديواف الوطني لمخدمات الجامعية،
و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  213-42المؤرخ في  51ربيع األوؿ عاـ  5353الموافق  25يوليو سنة 5442المعدؿ والمتمـ ،الذؼ يحدد اإلجراءات المتعمقة باإللتزاـ بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صالحيات األمريف

بالصرؼ ومسؤولياتهـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  22-54المؤرخ في  53ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير  2154الذؼيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  511-53المؤرخ في  1رجب عاـ  5341الموافق  1مايو  2153الذؼ يرخصألعضاء الحكومة تفويض إمضائهـ،

 وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  51ذؼ القعدة عاـ  5321الموافق  22ديسمبر سنة ،2113المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة االقامات الجامعية التابعة لها ومشتمالتها،

المعدؿ والمتمـ،
ّ
 وبمقتضى المقرر رقـ  15المؤرخ في  2151/11/24المتضمف إنشاء لجنة الصفقات العمومية لمديرية الخدماتالجامعية برج بوعريريا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  434المؤرخ في  2151/13/13المتضمف تعييف السيد صاهد عمر بصفة رئيس لجنةالصفقات العمومية لمديرية الخدمات الجامعية برج بوعريريا،
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 وبمقتضى المقرر رقـ  2151/13المؤرخ في  ،2151/14/25المتضمف رفض منح التأشيرة لمشروع صفقةتمويل االقامات الجامعية بالمحوـ الحمراء الطازجة لسنة  ،2151حصة رقـ ( ،)15مف طرؼ لجنة الصفقات

العمومية لمديرية الخدمات الجامعية برج بوعريريا،

 وبناء عمى المراسمة رقـ  2312المؤرخة في  2151/55/53الصادرة عف مدير الديواف الوطني لمخدماتالجامعية المتعمقة بطمب مقرر تجاوز منح التأشيرة لحصة المحوـ الطازجة لسنة  ،2151لفائدة مديرية الخدمات

الجامعية برج بوعريريا،

 وبناء عمى التقرير رقـ  5411المؤرخ في  ،2151/52/11الصادر عف مديرة الخدمات الجامعية برج بوعريرج،يـقــــرر

المادة األولى :طبقا ألحكاـ المادتيف  211و 212مف المرسوـ الرئاسي رقـ  232-51المؤرخ في  12ذو الحجة
عاـ  5341الموافق  51سبتمبر  ،2151المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق
العاـ ،المذكور أعال  ،يتـ تجاوز مقرر رفض منح التأشيرة ،المذكور أعال  ،الصادر عف لجنة

الصفقات العمومية لمديرية الخدمات الجامعية برج بوعريرج ،والمتعمق بمشروع صفقة الطمبيات
لتمويل االقامات الجامعية بالمحوـ الحمراء الطازجة لسنة  ،2151المرفق بهذا المقرر.

المادة  :2يكمف كل مف مديرة الخدمات الجامعية برج بوعريريا والمراقب المالي لوالية برج بوعريريا والعوف
المحاسب لدػ مديرية الخدمات الجامعية برج بوعريرج ،كل فيما يخصه بتنفيذ أحكاـ هذا المقرر.
حـرر بالجزائر في  26ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جدول تمخيصي لمشروع صفقة المحوم الحمراء الطازجة غير المؤشرة من طرف
لجنة الصفقات العمومية لمديرية الخدمات الجامعية –برج بوعريريج-
الرقم

التسمسمي

موضوع الصفقة
وأرقام الحصص
والمواقع
رقـ (:)15

11

المحوـ الحمراء
الطازجة

صاحب المنح
المؤقت

هبير عبد
السالـ

مبمغ الصفقة بكل
الرسوم (دج)

رقم المناقصة
المناقصة الوطنية

59 947 000,60

رقم وتاريخ مقرر

المحدودة رقـ
2151/15

رفض التأشيرة

 2151/13المؤرخ

في 2151/14/25

سبب رفض التأشيرة
تجاوز المدة القانونية

المحدودة البراـ صفقة
التسوية (ستة أشهر)
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مقـرر رقم  531مؤؤرخ في  26ديسمبر 2016
يتضمن إلغاء المنح المؤقت لصفقات
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  241-51المؤرخ في  23شواؿ عاـ  5345الموافق  12أكتوبر سنة ،2151المعدؿ والمتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،السيما المادة  553منه،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  22-54المؤرخ في  53ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41جانفي سنة 2154الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  535-51المؤرخ في  23رمضاف  5341الموافق  55جويمية سنة ،2151المعدؿ لممرسوـ التنفيذؼ رقـ  541-34المؤرخ في  24ذو الحجة  5314الموافق  15أوت سنة ،5434
والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
 وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقات المناقصة الوطنية رقـ  ،2153/15المتعمقة باقتناء وتركيبتجهيزات اإلعالـ اآللي لوحدة الحساب المكثف لفائدة جامعة باتنة  ،5بجريدتي "الموعد اليومي" بتاريخ  21أفريل
الرسمية لصفقات المتعامل العمومي،
 "Le Jour d’Algérie" ،2151بتاريخ  22افريل  2151والنشرة ّ
يقـــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  553الفقرة السابعة ( )12مف المرسوـ المرسوـ الرئاسي رقـ  241-51المؤرخ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  5345الموافق  2أكتوبر سنة ،2151
ّ
في ّ 23
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقات المناقصة الوطنية رقـ  ،2153/15المتعمقة باقتناء وتركيب تجهيزات اإلعالـ اآللي
لوحدة الحساب المكثف لفائدة جامعة باتنة ،5الصادر بجريدتي "الموعد اليومي" بتاريخ  21افريل
الرسمية لصفقات المتعامل العمومي.
 "Le Jour d’Algérie" ،2151بتاريخ  22افريل  2151والنشرة ّ

المادة  :2يكمف مدير جامعة باتنة ،5بتطبيق أحكاـ هذا المقرر.

المادة  :3ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26ديسمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مقرر رقم  178مؤرخ في  19أكتوبر  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق

بسمك األساتذة المساعدين الجامعيين ،رتبة أستاذ مساعد قسم "ب" لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 130-08المؤرخ في  3ماؼ  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصباألستاذ الباحث.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  01المؤرخ في  08ماؼ  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لاللتحاؽبسمؾ األساتذة المساعديف الجامعييف ،رتبة أستاذ مساعد قسـ "ب".
يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ األساتذة المساعديف

الجامعييف ،رتبة أستاذ مساعد قسـ "ب" لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  20سبتمبر.2016

المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي و البحث العممي.

حـرر بالجزائر في  19أكتوبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  179مؤرخ في  19أكتوبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك محافظي
المكتبات الجامعية ،رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػ ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  133-10مؤرخ في  5ماؼ سنػػة  ،2010المتض ػ ػػمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  05المؤرخ في  08ماؼ  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ محافظي المكتبات الجامعية ،رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوػ األوؿ.
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يقـــــــــــــرر
ّ
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات
الجامعية ،رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوػ األوؿ ،لمدة شهر واحد( ،)1إبتداء مف تاريخ
 20سبتمبر.2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  19أكتوبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  180مؤرخ في  19أكتوبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك المحاسبين اإلداريين ،رتبة محاسب إداري رئيسي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػ ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  07المؤرخ في  08ماؼ  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ المحاسبيف اإلدارييف ،رتبة محاسب إدارؼ رئيسي.
يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف،
رتبة محاسب إدارؼ رئيسي ،لمدة شهر واحد( ،)1إبتداء مف تاريخ  20سبتمبر.2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  19أكتوبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  181مؤرخ في  19أكتوبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك تقنيي المخابر الجامعية ،رتبة تقني سام لممخابر الجامعية لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  133-10مؤرخ في  5ماؼ سنة  ،2010المتضػمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  08المؤرخ في  08ماؼ  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ تقنيي المخابر الجامعية ،رتبة تقني ساـ لممخابر الجامعية.
يقـــــــــــــرر
ّ
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012

والمذكور أعال يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ تقنيي المخابر
الجامعية ،رتبة تقني ساـ لممخابر الجامعية لمدة شهر واحد( ،)1إبتداء مف تاريخ  20سبتمبر.2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  19أكتوبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  182مؤرخ في  19أكتوبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك التقنيين في اإلعالم اآللي ،رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػ ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  06المؤرخ في  08ماؼ  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي ،رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي.
يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012

والمذكور أعال يمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي،
رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي ،لمدة شهر واحد( ،)1إبتداء مف تاريخ  20سبتمبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  19أكتوبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أمير قاسم داودي
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مقرر رقم  183مؤرخ في  19أكتوبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك الوثائقيين أمناء المحفوظات ،رتبة وثائقي أمين المحفوظات لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  04المؤرخ في  08ماؼ  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ الوثائقييف أمناء المحفوظات ،رتبة وثائقي أميف محفوظات.
يقـــــــــــــرر
ّ
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ الوثائقييف أمناء
المحفوظات ،رتبة وثائقي أميف محفوظات لمدة شهر واحد( ،)1إبتداء مف تاريخ  20سبتمبر.2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  19أكتوبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  184مؤرخ في  19أكتوبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك
الميندسين في اإلعالم اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  02المؤرخ في  08ماؼ  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ المهندسيف في اإلعالـ اآللي ،رتبة مهندس دولة في اإلعالـ اآللي.
يقـــــــــــــرر
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ المهندسيف في اإلعالـ
اآللي ،رتبة مهندس دولة في اإلعالـ اآللي ،لمدة شهر واحد( ،)1إبتداء مف تاريخ  20سبتمبر.2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  19أكتوبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  185مؤرخ في  19أكتوبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة
لإللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة متصرف لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػ ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  03المؤرخ في  08ماؼ  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ المتصرفيف ،رتبة متصرؼ.
يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012

والمذكور أعال يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف ،رتبة
متصرؼ ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  20سبتمبر .2016
لوزرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية ا
حـرر بالجزائر في  19أكتوبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  186مؤرخ في  19أكتوبر  2016يمدد أجل إجراء فحص ميني لإللتحاق
بمنصب شغل عامل ميني من المستوى الثاني لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػيفةالعم ػػوم ػػية،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  29سبتمبر سنة  ،2007المحدد لكيفيات توظيف
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 308-07ّ
األعواف المتعاقديف وحقوقهـ وواجباتهـ والعناصر المشكمة لرواتبهـ والقواعد المتعمقة بتسييرهـ وكذا النظاـ
التأديبي المطبق عميهـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  19المؤرخ في  08ماؼ  ،2016المتضمف فتح الفحص المهني لإللتحاؽ بمنصبشغل ،عامل مهني مف المستوػ الثاني،
يقـــــــــــــرر
ّ
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال تمدد آجاؿ إجراء الفحص المهني لإللتحاؽ بمنصب شغل ،عامل مهني مف المستوػ
الثاني ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  20سبتمبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي و البحث العممي.
حـرر بالجزائر في  19أكتوبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  187مؤرخ في  19أكتوبر  2016يمدد أجل إجراء فحص ميني لإللتحاق
بمنصب شغل حارس لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػيفةالعم ػػوم ػػية،
المؤرخ في  29سبتمبر سنة  ،2007المحدد لكيفيات توظيف
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 308-07ّ
األعواف المتعاقديف وحقوقهـ وواجباتهـ والعناصر المشكمة لرواتبهـ والقواعد المتعمقة بتسييرهـ وكذا النظاـ
التأديبي المطبق عميهـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  20المؤرخ في  08ماؼ  ،2016المتضمف فتح الفحص المهني لإللتحاؽ بمنصب ،شغلحارس.
يقـــــــــــــرر
ّ
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال تمدد آجاؿ إجراء الفحص المهني لإللتحاؽ بمنصب شغل ،حارس ،لمدة شهر واحد
( ،)1إبتداء مف تاريخ  20سبتمبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  19أكتوبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي
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مقرر رقم  188مؤرخ في  19أكتوبر  2016يمدد أجل إجراء فحص ميني لإللتحاق
بمنصب شغل عامل ميني من المستوى األول لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػيفةالعم ػػوم ػػية،
المؤرخ في  29سبتمبر سنة  ،2007المحدد لكيفيات توظيف
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 308-07ّ
األعواف المتعاقديف وحقوقهـ وواجباتهـ والعناصر المشكمة لرواتبهـ والقواعد المتعمقة بتسييرهـ وكذا النظاـ
التأديبي المطبق عميهـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  18المؤرخ في  08ماؼ  ،2016المتضمف فتح الفحص المهني لإللتحاؽ بمنصب شغل،عامل مهني مف المستوػ األوؿ،
يقـــــــــــــرر
ّ
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال تمدد آجاؿ إجراء الفحص المهني لإللتحاؽ بمنصب شغل ،عامل مهني مف المستوػ
األوؿ ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  20سبتمبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  19أكتوبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  189مؤرخ في  19أكتوبر  2016يمدد أجل إجراء فحص ميني لإللتحاق
بمنصب شغل عون وقاية من المستوى األول لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػيفةالعم ػػوم ػػية،
المؤرخ في  29سبتمبر سنة  ،2007المحدد لكيفيات توظيف
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 308-07ّ
األعواف المتعاقديف وحقوقهـ وواجباتهـ والعناصر المشكمة لرواتبهـ والقواعد المتعمقة بتسييرهـ وكذا النظاـ
التأديبي المطبق عميهـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  17المؤرخ في  08ماؼ  ،2016المتضمف فتح الفحص المهني لإللتحاؽ بمنصبشغل ،عوف وقاية مف المستوػ األوؿ،
يقـــــــــــــرر
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال تمدد آجاؿ إجراء الفحص المهني لإللتحاؽ بمنصب شغل ،عوف وقاية مف المستوػ
األوؿ ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  20سبتمبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  19أكتوبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  192مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء فحص ميني لإللتحاق بسمك األعوان
المتعاقدين ،رتبة عامل ميني من المستوى الرابع بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػيفةالعمػومػية،
المؤرخ في  29سبتمبر سنة  ،2007المحدد لكيفيات توظيف
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 308-07ّ
األعواف المتعاقديف وحقوقهـ وواجباتهـ والعناصر المشكمة لرواتبهـ والقواعد المتعمقة بتسييرهـ وكذا النظاـ
التأديبي المطبق عميهـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  08المؤرخ في  1جواف  ،2016المتضمف فتح الفحص المهني لإللتحاؽ بسمؾ األعوافالمتعاقديف رتبة عامل مهني مف المستوػ الرابع بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة.
يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،تمدد آجاؿ إجراء الفحص المهني لإللتحاؽ بسمؾ األعواف
المتعاقديف ،رتبة عامل مهني مف المستوػ الرابع بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة ،لمدة شهر واحد
( ،)1إبتداء مف تاريخ  9أكتوبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  193مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء فحص ميني لإللتحاق بسمك
األعوان المتعاقدين ،رتبة حارس بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة لممدرسة العميا لمتجارة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػيفةالعمػومػية،
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المؤرخ في  29سبتمبر سنة  ،2007المحدد لكيفيات توظيف
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 308-07ّ
األعواف المتعاقديف وحقوقهـ وواجباتهـ والعناصر المشكمة لرواتبهـ والقواعد المتعمقة بتسييرهـ وكذا النظاـ
التأديبي المطبق عميهـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  06المؤرخ في  1جواف  ،2016المتضمف فتح الفحص المهني لإللتحاؽ بسمؾ األعوافالمتعاقديف رتبة حارس بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة.

يقـــــــــــــرر
ّ
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،تمدد آجاؿ إجراء الفحص المهني لإللتحاؽ بسمؾ األعواف
المتعاقديف ،رتبة حارس بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ

 9أكتوبر .2016

المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  194مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء فحص ميني لإللتحاق بسمك األعوان
المتعاقدين ،رتبة عامل ميني من المستوى األول بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة لممدرسة العميا لمتجارة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػيفةالعمػومػية،

المؤرخ في  29سبتمبر سنة  ،2007المحدد لكيفيات توظيف
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 308-07ّ
األعواف المتعاقديف وحقوقهـ وواجباتهـ والعناصر المشكمة لرواتبهـ والقواعد المتعمقة بتسييرهـ وكذا النظاـ
التأديبي المطبق عميهـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  07المؤرخ في  1جواف  ،2016المتضمف فتح الفحص المهني لإللتحاؽ بسمؾ األعوافالمتعاقديف رتبة عامل مهني مف المستوػ األوؿ بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة.
يقـــــــــــــرر
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،تمدد آجاؿ إجراء الفحص المهني لإللتحاؽ بسمؾ األعواف

المتعاقديف ،رتبة عامل مهني مف المستوػ األوؿ بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة ،لمدة شهر واحد

( ،)1إبتداء مف تاريخ  9أكتوبر .2016

المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  195مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء فحص ميني لإللتحاق بسمك األعوان

المتعاقدين ،رتبة سائق سيارة من المستوى األول بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػيفةالعمػومػية،

المؤرخ في  29سبتمبر سنة  ،2007المحدد لكيفيات توظيف
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 308-07ّ
األعواف المتعاقديف وحقوقهـ وواجباتهـ والعناصر المشكمة لرواتبهـ والقواعد المتعمقة بتسييرهـ وكذا النظاـ
التأديبي المطبق عميهـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  10المؤرخ في  1جواف  ،2016المتضمف فتح الفحص المهني لإللتحاؽ بسمؾ األعوافالمتعاقديف رتبة سائق سيارة مف المستوػ األوؿ بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة.
يقـــــــــــــرر
ّ
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،تمدد آجاؿ إجراء الفحص المهني لإللتحاؽ بسمؾ األعواف

المتعاقديف ،رتبة سائق سيارة مف المستوػ األوؿ بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة ،لمدة شهر
واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  9أكتوبر .2016

المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مقرر رقم  196مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء فحص ميني لإللتحاق بسمك األعوان
المتعاقدين ،رتبة عون وقاية من المستوى األول بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػػيفةالعمػومػية،
المؤرخ في  29سبتمبر سنة  ،2007المحدد لكيفيات توظيف
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 308-07ّ
األعواف المتعاقديف وحقوقهـ وواجباتهـ والعناصر المشكمة لرواتبهـ والقواعد المتعمقة بتسييرهـ وكذا النظاـ
التأديبي المطبق عميهـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  09المؤرخ في  1جواف  ،2016المتضمف فتح الفحص المهني لإللتحاؽ بسمؾ األعوافالمتعاقديف رتبة عوف وقاية مف المستوػ األوؿ بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة.
يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012

والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،تمدد آجاؿ إجراء الفحص المهني لإللتحاؽ بسمؾ األعواف
المتعاقديف ،رتبة عوف وقاية مف المستوػ األوؿ بالتوقيت الكامل ولمدة غير محددة ،لمدة شهر
واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  9أكتوبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق بسمك
الميندسين في اإلعالم اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  15المؤرخ في 15جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ المهندسيف في اإلعالـ اآللي ،رتبة مهندس دولة في اإلعالـ اآللي.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقـــــــــــــرر
ّ
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ

المهندسيف في اإلعالـ اآللي ،رتبة مهندس دولة في اإلعالـ اآللي ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف

تاريخ  30أكتوبر .2016

المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  197مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق
بسمك المنشطين الجامعيين ،رتبة منشط جامعي من المستوى األول لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  133-10المؤرخ في  05ماؼ سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسيالخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  16المؤرخ في 15جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوػ األوؿ.
يقـــــــــــــرر
ّ
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ

المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوػ األوؿ ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ
 30أكتوبر .2016

المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أمير قاسم داودي
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مقرر رقم  198مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك الممحقين بالمخابر الجامعية ،رتبة ممحق بالمخابر الجامعية لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  133-10المؤرخ في  05ماؼ سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسيالخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  17المؤرخ في 15جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ الممحقيف بالمخابر الجامعية ،رتبة ممحق بالمخابر الجامعية.
يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012

والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ
الممحقيف بالمخابر الجامعية ،رتبة ممحق بالمخابر الجامعية لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ
 30أكتوبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  199مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك التقنيين في اإلعالم اآللي ،رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  19المؤرخ في 15جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي ،رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي.
يقـــــــــــــرر
ّ
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المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ
التقنييف في اإلعالـ اآللي ،رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ
 30أكتوبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  200مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك التقنيين في اإلحصائيات ،رتبة تقني سام في اإلحصائيات لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  20المؤرخ في 15جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ التقنييف في اإلحصائيات ،رتبة تقني ساـ في اإلحصائيات.
يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ
التقنييف في اإلحصائيات ،رتبة تقني ساـ في اإلحصائيات لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ
 30أكتوبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  201مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات ،رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  21المؤرخ في 15جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ مساعدؼ الوثائقييف أمناء المحفوظات ،رتبة مساعد وثائقي أميف محفوظات.

يقـــــــــــــرر
ّ
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ
مساعدؼ الوثائقييف أمناء المحفوظات ،رتبة مساعد وثائقي أميف محفوظات ،لمدة شهر واحد (،)1
إبتداء مف تاريخ  30أكتوبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  202مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك مساعدي المكتبات الجامعية ،رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  133-10المؤرخ في  05ماؼ سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسيالخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في 15جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ مساعدؼ المكتبات الجامعية ،رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية.
يقـــــــــــــرر
ّ
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ
مساعدؼ المكتبات الجامعية ،رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف
تاريخ  30أكتوبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ
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مقرر رقم  203مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة
لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق اإلدارة لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  23المؤرخ في 15جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق اإلدارة.

يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ ممحق

اإلدارة ،رتبة ممحق اإلدارة ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  30أكتوبر .2016

المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  204مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة
لإللتحاق بسمك األعوان اإلداريين ،رتبة عون إدارة رئيسي لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية إجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  24المؤرخ في 15جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ األعواف اإلدارييف ،رتبة عوف إدارة رئيسي.

يقـــــــــــــرر
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ األعواف
اإلدارييف ،رتبة عوف إدارة رئيسي ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  30أكتوبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  205مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة
لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين ،رتبة عون إدارة لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  25المؤرخ في 15جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ األعواف اإلدارييف ،رتبة عوف إدارة.
يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012

والمذكور أعال يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ األعواف اإلدارييف ،رتبة
عوف إدارة ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء وعمى سبيل التسوية ،مف تاريخ  30أكتوبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  206مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك األعوان التقنيين لممكتبات الجامعية ،رتبة عون تقني لممكتبات الجامعية لممدرسة العميا لمتجارة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  133-10المؤرخ في  05ماؼ سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسيالخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  26المؤرخ في 15جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ األعواف التقنييف لممكتبات الجامعية ،رتبة عوف تقني لممكتبات الجامعية.
يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ

األعواف التقنييف لممكتبات الجامعية ،رتبة عوف تقني لممكتبات الجامعية ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء

مف تاريخ  30أكتوبر .2016

المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  207مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة
لاللتحاق بسمك األعوان اإلداريين ،رتبة عون مكتب لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  27المؤرخ في 15جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ األعواف اإلدارييف ،رتبة عوف مكتب.

يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ

األعواف اإلدارييف ،رتبة عوف مكتب ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  30أكتوبر .2016

المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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أمير قاسم داودي
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مقرر رقم  208مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادة
لاللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لممدرسة العميا لمتجارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  18المؤرخ في 15جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق رئيسي لإلدارة.

يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،يمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ ممحق

اإلدارة ،رتبة ممحق رئيسي لإلدارة ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  30أكتوبر .2016

المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  209مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة
لإللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة متصرف لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػ ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  194المؤرخ في  21جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ المتصرفيف ،رتبة متصرؼ.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

يقـــــــــــــرر
ّ
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المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ
المتصرفيف ،رتبة متصرؼ ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  31أكتوبر .2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  210مؤرخ في  09نوفمبر  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لاللتحاق
بسمك األساتذة المساعدين ،رتبة أستاذ مساعد قسم "ب" لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 130-08المؤرخ في  3ماؼ  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصباألستاذ الباحث.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  30المؤرخ في  21جواف  ،2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽبسمؾ األساتذة المساعديف ،رتبة أستاذ مساعد قسـ "ب".
يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012

والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشهادة لإللتحاؽ بسمؾ
األساتذة المساعديف ،رتبة أستاذ مساعد قسـ "ب" ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  31أكتوبر
.2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09نوفمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  2430مؤرخ في  04ديسمبر  2016يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لاللتحاق
بسمك المتصرفين ،رتبة متصرف رئيسي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػػمف القانوف األساسي العاـ لموظػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػ ػػية،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  374المؤرخ في  18جويمية  ،2016المتضمف فتح اإلمتحاف المهني لإللتحاؽ بسمؾالمتصرفيف ،رتبة متصرؼ رئيسي.

يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،تمدد آجػ ػػاؿ إجراء اإلمتحاف المهني لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف،

رتبة متصرؼ رئيسي ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  27نوفمبر.2016

المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  04ديسمبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  2431مؤرخ في  04ديسمبر  2016يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني

لإللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة متصرف لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػ ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  373المؤرخ في  18جويمية  ،2016المتضمف فتح اإلمتحاف المهني لإللتحاؽ بسمؾالمتصرفيف ،رتبة متصرؼ.

يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف المهني لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف،

رتبة متصرؼ ،لمدة شهر واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  27نوفمبر.2016

المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  04ديسمبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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مقرر رقم  2432مؤرخ في  04ديسمبر  2016يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني بسمك الميندسين

في اإلعالم اآللي ،رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػ ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
 وبمقتضى المقرر رقـ  372المؤرخ في  18جويمية  ،2016المتضمف فتح اإلمتحاف المهني لإللتحاؽ بسمؾالمهندسيف في اإلعالـ اآللي ،رتبة مهندس رئيسي في اإلعالـ اآللي.
يقـــــــــــــرر
ّ

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال وعمى سبيل التسوية ،يمدد آجاؿ إجراء اإمتحاف المهني لإللتحاؽ بسمؾ المهندسيف
في اإلعالـ اآللي ،رتبة مهندس رئيسي في اإلعالـ اآللي ،لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ

 27نوفمبر .2016

المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  04ديسمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  2433مؤرخ في  04ديسمبر  2016يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لاللتحاق بسمك الميندسين
في السكن والعمران ،رتبة ميندس رئيسي في السكن والعمران لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتضػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػ ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  241-09المؤرخ في  22يوليو سنة  ،2009المتضمف القانوف األساسيالخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ التقنية الخاصة باإلدارة المكمفة بالسكف والعمراف،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

 وبمقتضى المقرر رقـ  371المؤرخ في 18جويمية  ،2016المتضمف فتح اإلمتحاف المهني لإللتحاؽ بسمؾالمهندسيف في السكف والعمراف ،رتبة مهندس رئيسي في السكف والعمراف.
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يقـــــــــــــرر
ّ
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعال تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف المهني لإللتحاؽ بسمؾ المهندسيف في السكف والعمراف،
رتبة مهندس رئيسي في السكف والعمراف لمدة شهر واحد ( ،)1إبتداء مف تاريخ  27نوفمبر.2016
المادة  :2ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  04ديسمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
أمير قاسم داودي

ػ
ــ
ــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الق اررات الفردية



 بقرار رقـ  1558مؤرخ في  05أكتوبر  ،2016يعيف السيد أيت جيدة محند أمقران ،بصفته مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف"آداب ولغات أجنبية" بجامعة الشمف.
 بقرار رقـ  1559مؤرخ في  05أكتوبر  ،2016يعيف السيد بوقرة عبد القادر ،بصفته مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف"عموـ وتكنولوجيا" بجامعة الشمف.
 بقرار رقـ  1560مؤرخ في  05أكتوبر  ،2016يعيف السيد دحمان نور الدين ،بصفته مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف"لغة وأدب عربي" بجامعة الشمف.
 بقرار رقـ  1561مؤرخ في  05أكتوبر  ،2016يعيف السيد مخموف عمي ،بصفته مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف"عموـ األرض والكوف" بجامعة الشمف.
 بقرار رقـ  1562مؤرخ في  05أكتوبر  ،2016يعيف السيد سعيدي زروقي يوسف ،بصفته مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف"عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة الشمف.
 بقرار رقـ  1563مؤرخ في  05أكتوبر  ،2016يعيف السيد راشد حبيب ،بصفته مسؤوال عف فريق ميداف

التكويف" عموـ المادة" بجامعة الشمف.
 بقرار رقـ  1565مؤرخ في  06أكتوبر  ،2016يعيف السيد بن جاب هللا ناجي ،بصفته أمينا عاما لمركز
البحث في البيوتكنولوجيا.
 بقرار رقـ  1566مؤرخ في  06أكتوبر  ،2016يعيف السيد زناي فؤاد ،بصفته أمينا عاما لمركز البحث في
االقتصاد المطبق مف أجل التنمية.
 بقرار رقـ  1567مؤرخ في  06أكتوبر  ،2016يعيف السيد خيثر بمقاسم ،بصفته رئيس قسـ الوثائق العممية
والتقنية واألنظمة المعموماتية المتطورة لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

 بقرار رقـ  513مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد مراجي حسين بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"فيزياء األشعة" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 بقرار رقـ  514مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد تومي صالح بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"دراسات وبحوث في اآلليات اإلليكترونية واإلتصاؿ" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 بقرار رقـ  515مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد شتيبي خير الدين بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "البحوث العصبية في أمراض الكمى والمسالؾ البولية والتناسمية" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 بقرار رقـ  516مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد شرفي دمحم الصغير بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "عمـ النفس اإلكمينيكي" ،المنشأ لدػ جامعة سطيف.2

 بقرار رقـ  517مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد مرزوقي بدر الدين بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "تحميل وتصميـ النماذج اإلعالمية في التاريخ ،اإلقتصاد ،اإلجتماع والسياسة" ،المنشأ لدػ جامعة
وهراف.1

 بقرار رقـ  518مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016تنهى مهاـ السيدة بوخمفة نور اليدى بصفتها مديرة مخبر بحث
تحت عنواف "تحميل وتصميـ النماذج اإلعالمية في التاريخ ،اإلقتصاد ،اإلجتماع والسياسة" ،المنشأ لدػ جامعة

وهراف.1
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 بقرار رقـ  519مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد بودانة جمال بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"الكهروتقنية واآلليات" ،المنشأ لدػ جامعة المدية.

 بقرار رقـ  520مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016تنهى مهاـ السيد كباش نذير بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "الكهروتقنية واآلليات" ،المنشأ لدػ جامعة االمدية.

 بقرار رقـ  521مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد حصيد فيصل بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"التأويل والدراسات الثقافية المقارنة" ،المنشأ لدػ جامعة خنشمة.

 بقرار رقـ  522مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد نور عبد القادر بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "ديناميكية المحركات ،إهت اززات والصوتيات" ،المنشأ لدػ جامعة بومرداس.

 بقرار رقـ  523مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد كسال سالم بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"العموـ النووية والتفاعالت بيف اإلشعاعات والمواد" ،المنشأ لدػ جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

 بقرار رقـ  524مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد زرقيني طو حسين بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "الفيزياء النظرية" ،المنشأ لدػ جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 بقرار رقـ  525مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد نموشي مسعود بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "اإللكترونيؾ الكمية" ،المنشأ لدػ جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 بقرار رقـ  526مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016تنهى مهاـ السيد طالب عبد الوىاب بصفته مدير مخبر بحث
تحت عنواف "اإللكترونيؾ الكمية" ،المنشأ لدػ جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 بقرار رقـ  527مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد سطحة حميد بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"السيميكات ،البوليميرات والمركبات النانومترية" ،المنشأ لدػ جامعة قالمة.
 بقرار رقـ  528مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016تنهى مهاـ السيد شقاتمي سالم بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "السيميكات ،البوليميرات والمركبات النانومترية" ،المنشأ لدػ جامعة قالمة.
 بقرار رقـ  529مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016تعيف السيدة عمروني بيجة بصفتها مديرة مخبر بحث تحت
عنواف "إصالح التعميـ العالي الجزائرؼ ،التعميـ :المعرفة والمجتمع" ،المنشأ لدػ جامعة الجزائر.2
 بقرار رقـ  530مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016تنهى مهاـ السيد غالم هللا دمحم بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "إصالح التعميـ العالي الجزائرؼ ،التعميـ :المعرفة والمجتمع" ،المنشأ لدػ جامعة الجزائر .2
 بقرار رقـ  531مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد بن خميفة محمود بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "األنثربولوجيا والتحميل النفسي" ،المنشأ لدػ جامعة الجزائر .2
 بقرار رقـ  532مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد جبمي نور الدين بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "العقاقير والعالج بالنباتات الطبية" ،المنشأ لدػ جامعة مستغانـ.
 بقرار رقـ  533مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد ثابتي حبيب بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"تحميل واستشراؼ وتطوير الوظائف والكفاءات" ،المنشأ لدػ جامعة معسكر.
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 بقرار رقـ  534مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016تجدد عضوية السيدة أحمد زايد مميكة بصفة مديرة مخبر تحت
عنواف "اإلصالحات اإلقتصادية والدينامكيات المحمية" ،المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.
 بقرار رقـ  537مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعيف السيد ىوشار بخوش بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "تحسيف وتنمية اإلنتاج النباتي والحيواني" ،المنشأ لدػ جامعة سطيف.
 بقرار رقـ  538مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد بونشادة مصطفى بصفته مدير مخبر بحث
تحت عنواف " تحسيف وتنمية اإلنتاج النباتي والحيواني " ،المنشأ لدػ جامعة سطيف.
 بقرار رقـ  540مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعيف السيد بمعيد صالح بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"الممارسات المغوية في الجزائر" ،المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.

 بقرار رقـ  541مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016تعيف السيدة تيقزيري نورة بصفتها مديرة مخبر بحث تحت
عنواف" تهيئة وتدريس المغة األمازيغية" ،المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.

 بقرار رقـ  542مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعيف السيد ويبراىيم أحمد بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"الطاقوية ،الميكانيؾ والمواد" ،المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.

 بقرار رقـ  543مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016تعيف السيدة ىشماوي عائشة بصفتها مديرة مخبر بحث تحت
عنواف "الكمياء العضوية ،الجزيئات الكبيرة والمواد" ،المنشأ لدػ جامعة معسكر.

 بقرار رقـ  544مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد يحياوي أحمد بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "الكمياء العضوية ،الجزيئات الكبيرة والمواد" ،المنشأ لدػ جامعة معسكر.

 بقرار رقـ  545مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعيف السيد مازور دمحم بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"عمـ الميا التطبيقي والبيئة" ،المنشأ لدػ جامعة لعيف تيموشنت.

 بقرار رقـ  546مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعيف السيد لعالوي عمر بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"اإلصالحات اإلقتصادية ،التنمية واستراتيجية اإلندماج في اإلقتصاد العالمي" ،المنشأ لدػ المدرسة العميا

لمتجارة.

 بقرار رقـ  547مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعيف السيد بوحوش عمار بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "البحوث والدراسات السياسية" ،المنشأ لدػ جامعة الجزائر.3

 بقرار رقـ  548مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد برقوق سالم بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "البحوث والدراسات السياسية" ،المنشأ لدػ جامعة الجزائر.3

 بقرار رقـ  549مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016تعيف السيدة بمعموي غنية بصفتها مديرة مخبر بحث تحت
عنواف " األمراض الجينية الموروثة أو المكتسبة " ،المنشأ بيف جامعة باتنة 2ومركز البحث في البيوتكنولوجيا.

 بقرار رقـ  550مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعيف السيد آيت بشير مصطفى بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف " البحث العالجي لجراحة القحف والمخ والوجه والرقبة " ،المنشأ لدػ جامعة بجاية.

 بقرار رقـ  551مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعيف السيد بربوشة أحمد بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"الرياضيات التطبيقية" ،المنشأ لدػ جامعة بجاية.
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 بقرار رقـ  552مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيدة أوربيح مقدودة بصفتها مديرة مخبر بحث
تحت عنواف "الرياضيات التطبيقية" ،المنشأ لدػ جامعة بجاية.

 بقرار رقـ  553مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعيف السيد عيساوي عبد الرحمان بصفته مدير مخبر بحث
تحت عنواف "دراسة نظرية وتطبيقية معمقة لتطبيق النظاـ التعميمي الجديد في  LMDالجامعة الجزائرية بهدؼ
تكويف أقطاب جامعية تنموية مندمجة" ،المنشأ لدػ جامعة البويرة.

 بقرار رقـ  554مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد حيدوش أحمد بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "دراسة نظرية وتطبيقية معمقة لتطبيق النظاـ التعميمي الجديد في  LMDالجامعة الجزائرية بهدؼ تكويف

أقطاب جامعية تنموية مندمجة" ،المنشأ لدػ جامعة البويرة.

 بقرار رقـ  555مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعيف السيد شعباني مجيد بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"مستقبل اإلقتصاد الجزائرؼ خارج المحروقات" ،المنشأ لدػ جامعة بومرداس.

 بقرار رقـ  556مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد شنوف شعيب بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "مستقبل اإلقتصاد الجزائرؼ خارج المحروقات" ،المنشأ لدػ جامعة بومرداس.

 بقرار رقـ  557مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعيف السيد زمام نور الدين بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "المسألة التربوية بالجزائر في ظل التحديات الراهنة" ،المنشأ لدػ جامعة بسكرة.

 بقرار رقـ  1720مؤرخ في  24نوفمبر  ،2016يعيف السيد معرج عز الدين ،بصفته رئيس مصمحة مشتركة
لمبحث لدػ مركز البحث في االعالـ العممي والتقني.

 بقرار رقـ  1721مؤرخ في  24نوفمبر  ،2016يعيف السيد صدوق عديدة عبد الرحمان ،بصفته أمينا عاما
لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

 بقرار رقـ  1722مؤرخ في  24نوفمبر  ،2016يعيف السيد عرابي ميدي حامد إبراىيم ،بصفته رئيس قسـ
متابعة البحث والتكويف بواسطة البحث في األنثربولوجيا االجتماعية والثقافية لمركز البحث العممي والتقني في
عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

 بقرار رقـ  1723مؤرخ في  24نوفمبر  ،2016تعيف السيدة دروة غانية ،بصفة مدير مساعد لمركز البحث
العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

 بقرار رقـ  1724مؤرخ في  24نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد فرات كمال ،بصفة مدير مساعد لمركز
البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

 بقرار رقـ  1725مؤرخ في  24نوفمبر  ،2016يعيف السيد دحماني عبد الوىاب ،بصفته أمينا عاما لمركز
البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

 بقرار رقـ  1726مؤرخ في  24نوفمبر  ،2016يعيف السيد ىجرسي توفيق ،بصفته مدير قسـ البحث
"التكنولوجيات البارزة ألنصاؼ النواقل لمطاقوية" لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

 بقرار رقـ  1727مؤرخ في  24نوفمبر  ،2016يعيف السيد بمقاسم يوسف ،بصفه رئيس قسـ اإلعالـ العممي
والعالقات الخارجية وتثميف نتائا البحث لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.
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 بقرار رقـ  1728مؤرخ في  24نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد بوكنوس ياسين ،بصفته رئيس قسـ اإلعالـ
العممي والعالقات الخارجية وتثميف نتائا البحث لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

 بقرار رقـ  558مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تعيف السيدة تازيروتي فضيمة بصفتها مديرة مخبر بحث تحت
عنواف "لتنوع البيولوجي والبيئة :التفاعالت-الجينوـ" ،المنشأ لدػ جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 بقرار رقـ  559مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ كشمير إسعد نادية بصفتها مديرة مخبر بحث تحت
عنواف "التنوع البيولوجي والبيئة :التفاعالت  -الجينوـ" ،المنشأ لدػ جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 بقرار رقـ  560مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد شعبات دمحم بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"البناء في البيئة" ،المنشأ لدػ جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 بقرار رقـ  561مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيدة خرشي فطوم بصفتها مديرة مخبر بحث تحت
عنواف "البناء في البيئة" ،المنشأ لدػ جامعة هوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 بقرار رقـ  562مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد سكاك موراد بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"الشراكة واإلستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحيط األورومغاربي– دراسة إقتصادية قانونية"،
المنشأ لدػ جامعة سطيف.1
 بقرار رقـ  563مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد بوىزة دمحم بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "الشراكة واإلستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحيط األورومغاربي– دراسة إقتصادية
قانونية" ،المنشأ لدػ جامعة سطيف.1
 بقرار رقـ  564مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد حمميل صالح بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
" القانوف والمجتمع" ،المنشأ لدػ جامعة أدرار.
 بقرار رقـ  565مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد كيحل كمال بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "القانوف والمجتمع" ،المنشأ لدػ جامعة أدرار.
 بقرار رقـ  566مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد مخاطي فريد بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"البحث في األنظمة المعموماتية المركبة" ،المنشأ لدػ جامعة أـ البواقي.
 بقرار رقـ  567مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد نيني إبراىيم بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "البحث في األنظمة المعموماتية المركبة" ،المنشأ لدػ جامعة أـ البواقي.
 بقرار رقـ  568مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد زالقي عمار بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"الجزيئات الحيوية النباتية وتحسيف النباتات" ،المنشأ لدػ جامعة أـ البواقي.
 بقرار رقـ  569مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد السنوسي دمحم مراد بصفته مدير مخبر بحث
تحت عنواف "الجزيئات الحيوية النباتية وتحسيف النباتات" ،المنشأ لدػ جامعة أـ البواقي.
 بقرار رقـ  570مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد غرسي نور الدين بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "المخاطر الصناعية ،واإلختبار الالإتالفي وضماف التحكـ في التسيير" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.
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 بقرار رقـ  571مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد طاجين كمال بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "المخاطر الصناعية ،واإلختبار الالإتالفي وضماف التحكـ في التسيير" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.
 بقرار رقـ  572مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد زحزوح موسى بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"التعديف وهندسة المواد" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.
 بقرار رقـ  573مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد فيالح دمحم المصطفى بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "عمـ اآلثار والتراث وعموـ القياس" ،المنشأ لدػ جامعة الجزائر.2
 بقرار رقـ  574مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد بالي عبد الرحيم بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "مواد الهندسة المدنية والبيئة" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
 بقرار رقـ  575مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد تقية دمحم الميدي حسان بصفته مدير مخبر بحث
تحت عنواف "المجتمع ومشاكل التنمية المحمية في الجزائر" ،المنشأ لدػ جامعة الشمف.

 بقرار رقـ  576مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد رمعون دمحم بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"الموارد المائية والطاقة" ،المنشأ لدػ جامعة الشمف.
 بقرار رقـ  577مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد عاشور الجياللي بصفته مدير مخبر بحث
تحت عنواف "الكيمياء النباتية–الموارد المائية والطاقة" ،المنشأ لدػ جامعة الشمف.
 بقرار رقـ  578مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد مكرلوف دمحم بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"البيوكيمياء الوراثية" ،المنشأ لدػ جامعة الجزائر.1
 بقرار رقـ  579مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيدة زناتي عقيمة بصفتها مديرة مخبر بحث تحت
عنواف "البيوكيمياء الوراثية" ،المنشأ لدػ جامعة الجزائر.1
 بقرار رقـ  580مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تعيف السيدة باعة صميحة بصفتها مديرة مخبر بحث تحت
عنواف "متعدد التخصصات الصحة والسكاف" ،المنشأ لدػ جامعة بجاية.
 بقرار رقـ  581مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيدة بوعطة شريفة بصفتها مديرة مخبر بحث تحت
عنواف "متعدد التخصصات الصحة والسكاف" ،المنشأ لدػ جامعة بجاية.

 بقرار رقـ  582مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تعيف السيدة حساين زوجة عبد الالوي كريمة بصفتها مديرة
مخبر بحث تحت عنواف "تثميف نشاطات اإلنساف مف أجل حماية البيئة والتطبيق في الصحة العمومية" ،المنشأ
لدػ جامعة تممساف.
 بقرار رقـ  583مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد بريكسي رقيق فتحي بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "الهندسة البيوطبية" ،المنشأ لدػ جامعة تممساف.
 بقرار رقـ  584مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد حومات عبد الرحيم بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "الميكانيكا الحاسوبية" ،المنشأ لدػ جامعة تممساف.
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 بقرار رقـ  585مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد طويل أحمد بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"الحوكمة العمومية واإلقتصاد اإلجتماعي" ،المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  586مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تعيف السيدة مختاري مميكة بصفتها مديرة مخبر بحث تحت
عنواف "الكيمياء غير العضوية والمحيط" ،المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  587مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد عبد الالوي بومدين بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "التحميل الغير خطي والرياضيات التطبيقية" ،المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  588مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد بريشي دمحم بصفته مدير مخبر بحث تحت عنواف
"التسيير المح افع عمى الماء واألرض والغابات والتنمية المستدامة لممناطق الجبمية في ناحية تممساف" ،المنشأ

لدػ جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  589مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد مصطفاوي نور الدين بصفته مدير مخبر بحث
تحت عنواف "التسيير المحافع عمى الماء واألرض والغابات والتنمية المستدامة لممناطق الجبمية في ناحية
تممساف" ،المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  590مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد برابح عبد القادر بصفته مدير مخبر بحث تحت
عنواف "الجزيئات الكبيرة (مكروموليكوؿ)" ،المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 بقرار رقـ  591مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيدة بجاوي األشاىر المية بصفتها مديرة مخبر
بحث تحت عنواف "الجزيئات الكبيرة (مكروموليكوؿ)" ،المنشأ لدػ جامعة تممساف.
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 المقررات الفردية



 بمقرر رقـ  405مؤرخ في  4أكتوبر  ،2016تنهى مهاـ السيد مجاجي عبد القادر بصفة أميف عاـ بالنيابة
لجامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.،

 بمقرر رقـ  406مؤرخ في  4أكتوبر  ،2016يعيف السيد بن يحي إبراىيم بصفة أميف عاـ ،بالنيابة ،لجامعة
وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.

 بمقرر رقـ  407مؤرخ في  4أكتوبر  ،2016تنهى مهاـ السيد شوارفية عب هللا بصفته عميد كمية الرياضيات
واإلعالـ اآللي بالنيابة ،بجامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.

 بمقرر رقـ  408مؤرخ في  4أكتوبر  ،2016تنهى مهاـ السيد الياشمي خميد بصفته نائب مدير جامعة
وهراف ،2بالنيابة ،مكمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف

العالي فيما بعد التدرج.

 بمقرر رقـ  409مؤرخ في  4أكتوبر  ،2016يعيف السيد طبميونة دمحم بصفة نائب مدير جامعة وهراف،2
بالنيابة ،مكمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما

بعد التدرج.

 بمقرر رقـ  410مؤرخ في  5أكتوبر  ،2016يعيف السيد بوراس أحمد بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة
سطيف.2

 بمقرر رقـ  411مؤرخ في  10أكتوبر  ،2016تنهى مهاـ السيد أيت سعيدي أحمد بصفته عميد كمية العموـ
اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،بجامعة بجاية.

 بمقرر رقـ  412مؤرخ في  10أكتوبر  ،2016يعيف السيد أوقاسي كمال ،بصفته عميد كمية العموـ اإلقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير ،بالنيابة ،بجامعة بجاية.

 بمقرر رقـ  413مؤرخ في  10أكتوبر  ،2016تنهى مهاـ السيد خريس مولود بصفته أميف عاـ لجامعة تيزؼ
وزر ،إلحالته عمى التقاعد.

 بمقرر رقـ  414مؤرخ في  10أكتوبر  ،2016يعيف السيد طياري عبد الكريم بصفة مدير بالنيابة ،لممركز
الجامعي بأفمو (والية األغواط).

 بمقرر رقـ  415مؤرخ في  10أكتوبر  ،2016يمنح لمسيد طياري عبد الكريم بصفة مدير بالنيابة ،لممركز
الجامعي بأفمو (والية األغواط) ،وفي حدود صالحياته تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث
العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  416مؤرخ في  11أكتوبر  ،2016تعيف السيدة بن برنو أمينة ،بصفة مديرة التعميـ والمتابعة
البيداغوجية والتقييـ ،بالنيابة ،بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

 بمقرر رقـ  417مؤرخ في  11أكتوبر  ،2016في حدود صالحياتها يمنح لمسيدة بن برنو أمينة ،بصفة مديرة
التعميـ والمتابعة البيداغوجية والتقييـ ،بالنيابة ،بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،تفويضا باإلمضاء باسـ

وزير التعميـ العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق والمقررات ،باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الرابع 2016

415

 بمقرر رقـ  418مؤرخ في  11أكتوبر  ،2016تنهى مهاـ السيد بوزيان دمحم بصفة مدير عاـ ،بالنيابة ،لموكالة
الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة.
 بمقرر رقـ  419مؤرخ في  11أكتوبر  ،2016يعيف السيد عوفان نبيل ،بصفة مدير عاـ ،بالنيابة ،لموكالة
الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة.
 بمقرر رقـ  420مؤرخ في  11أكتوبر  ،2016في حدود صالحياتها يمنح لمسيد عوفان نبيل مدير عاـ،
بالنيابة ،لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة ،بالنيابة ،تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي
والبحث العممي كآمر بالصرؼ.
 بمقرر رقـ  422مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يعيف السيد مييوبي الشريف بصفة مدير بالنيابة ،لممركز
الجامعي ببريكة (والية باتنة).
 بمقرر رقـ  423مؤرخ في  17أكتوبر  ،2016يمنح لمسيد مييوبي الشريف بصفة مدير بالنيابة ،لممركز
الجامعي ببريكة (والية باتنة) ،وفي حدود صالحياته تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث
العممي كآمر بالصرؼ.
 بمقرر رقـ  424مؤرخ في  19أكتوبر  ،2016يعيف السيد بومعراف كمال ،بصفة أميف عاـ ،بالنيابة ،لجامعة
باتنة.2
 بمقرر رقـ  425مؤرخ في  19أكتوبر  ،2016يعيف السيد جبار بشير ،بصفة عميد كمية الرياضيات واإلعالـ
اآللي ،بالنيابة ،بجامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.

 بمقرر رقـ  426مؤرخ في  20أكتوبر  ،2016تنهى مهاـ السيد طاىري بمخير ،بصفة مدير جامعة وهراف،1
مكمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشهادات وكذا التكويف العالي في
التدرج.

 بمقرر رقـ  427مؤرخ في  20أكتوبر  ،2016تعيف السيدة طامر أنوال ،بصفة نائب مدير ،مكمفة بالتكويف
العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشهادات وكذا التكويف العالي في التدرج ،بالنيابة،

بجامعة وهراف.1

 بمقرر رقـ  428مؤرخ في  20أكتوبر  ،2016تنهى مهاـ السيد زوبير كمال احمد فواتيح بصفة نائب مدير
جامعة وهراف ،1مكمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاهرات العممية.

 بمقرر رقـ  429مؤرخ في  20أكتوبر  ،2016يعيف السيد بالسكة إسماعين بصفة نائب مدير ،مكمف
بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاهرات العممية ،بالنيابة ،بجامعة وهراف.1

 بمقرر رقـ  431مؤرخ في  29أكتوبر  ،2016يعيف السيد بن برطال جمال بصفة رئيس لجنة الصفقات
لممركز الجامعي بتمنراست.

 بمقرر رقـ  432مؤرخ في  29أكتوبر  ،2016يعيف السيد حمانة جمال بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة
التحضيرية في العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بقسنطينة.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الرابع 2016

416

 بمقرر رقـ  433مؤرخ في  29أكتوبر  ،2016يعيف السيد قشي الخير بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة
جيجل.

 بمقرر رقـ  434مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016تنهى مهاـ السيد تركي حساين عصمت بصفة عميد كمية
المغات األجنبية بالنيابة بجامعة وهراف.2

 بمقرر رقـ  435مؤرخ في  30أكتوبر  ،2016يعيف السيد صديقي حسين بصفة عميد كمية المغات األجنبية
بالنيابة بجامعة وهراف.2

 بمقرر رقـ  446مؤرخ في  7نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد عباس بن يحي بصفة عميد كمية اآلداب
والمغات ،بجامعة المسيمة.

 بمقرر رقـ  447مؤرخ في  7نوفمبر  ،2016يعيف السيد بن لقريشي عمار بصفة عميد كمية اآلداب والمغات،
بالنيابة ،بجامعة المسيمة.

 بمقرر رقـ  448مؤرخ في  7نوفمبر  ،2016يعيف السيد ىاشمي الحسن بصفة أميف عاـ ،بالنيابة ،لجامعة
تيزؼ وزو.

 بمقرر رقـ  449مؤرخ في  7نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد خميسي ساعد بصفة نائب مدير ،مكمف
بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشهادات وكذا التكويف العالي في التدرج،

بجامعة قسنطينة .2

 بمقرر رقـ  450مؤرخ في  7نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد صافا عيسى بصفة عميد كمية عموـ األرض
والكوف ،بالنيابة ،بجامعة وهراف.2

 بمقرر رقـ  451مؤرخ في  7نوفمبر  ،2016يعيف السيد صبان عباس بصفة عميد كمية عموـ األرض
والكوف ،بالنيابة ،بجامعة وهراف .2

 بمقرر رقـ  473مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد عمي بن عمارة عبد القادر بصفة عميد كمية
العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي ،بالنيابة ،بجامعة الشمف.

 بمقرر رقـ  474مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعيف السيد الميمودي خالد ،بصفة عميد كمية العموـ الدقيقة
واإلعالـ اآللي ،بالنيابة ،بجامعة الشمف.

 بمقرر رقـ  475مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد أحمد غنوشي بصفة مدير معهد تسيير
التقنيات الحضرية ،بجامعة أـ البواقي.

 بمقرر رقـ  476مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016تنهى السيدة سمية قوادري مصطفاوي يصفة نائب مدير،
مكمفة بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج،
بجامعة الشمف.

 بمقرر رقـ  477مؤرخ في  13نوفمبر  ،2016يعيف السيد بولكباش بن سعيد ،بصفة نائب مدير جامعة
الشمف ،بالنيابة ،مكمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف
العالي فيما بعد التدرج.
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 بمقرر رقـ  488مؤرخ في  19نوفمبر  ،2016يعيف السيد طميبة نصر الدين ،بصفة رئيس لجنة الصفقات
لمديرية الخدمات الجامعية بالطارؼ.

 بمقرر رقـ  489مؤرخ في  23نوفمبر  ،2016يعيف السيد قايد خالد ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية
الخدمات الجامعية الجزائر غرب.

 بمقرر رقـ  490مؤرخ في  24نوفمبر  ،2016يعيف السيد أوقاسي لونيس ،بصفة نائب مدير جامعة
قسنطينة ، 2بالنيابة ،مكمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشهادات وكذا
التكويف العالي في التدرج.

 بمقرر رقـ  491مؤرخ في  24نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد بن الطاىر تجاني بصفة عميد كمية العموـ
اإلنسانية واإلجتماعية ،بجامعة األغواط.

 بمقرر رقـ  492مؤرخ في  24نوفمبر  ،2016يعيف السيد بن الطاىر تجاني ،بصفة عميد كمية العموـ
اإلجتماعية ،بالنيابة ،بجامعة األغواط.

 بمقرر رقـ  493مؤرخ في  24نوفمبر  ،2016يعيف السيد قفصي مصطفى ،بصفة عميد كمية الهندسة المدنية
والهندسة المعمارية ،بالنيابة ،بجامعة األغواط.

 بمقرر رقـ  495مؤرخ في  27نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد دريج أرزقي بصفة عميد كمية العموـ
البيولوجية والعموـ الفالحية بجامعة تيزؼ وزو.

 بمقرر رقـ  496مؤرخ في  27نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد حوال كريم بصفة عميد كمية العموـ البيولوجية
والعموـ الفالحية بجامعة تيزؼ وزو.

 بمقرر رقـ  497مؤرخ في  27نوفمبر  ،2016يعيف السيد كموش عبد هللا ،بصفة عميد كمية العموـ البيولوجية
والعموـ الفالحية  ،بالنيابة ،بجامعة تيزؼ وزو.

 بمقرر رقـ  499مؤرخ في  28نوفمبر  ،2016تعيف السيدة زعاتري أمال زوجة شابو ،بصفة رئيسة مشروع
المركز الجزائرؼ لعمـ الفمؾ.

 بمقرر رقـ  500مؤرخ في  30نوفمبر  ،2016يعيف السيد برزوق بمقومان بصفة رئيس لجنة الصفقات
لجامعة األغواط.

 بمقرر رقـ  501مؤرخ في  30نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد إيدير عبد الرزاق بصفة عميد كمية العموـ
اإلنسانية واإلجتماعية ،بالنيابة ،بجامعة تيزؼ وزو.

 بمقرر رقـ  502مؤرخ في  30نوفمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد عامر سمطان بصفة نائب مدير جامعة تيزؼ
وزو ،مكمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد
التدرج.

 بمقرر رقـ  503مؤرخ في  30نوفمبر  ،2016يعيف السيد إيدير عبد الرزاق بصفة نائب مدير جامعة تيزؼ
وزو ،بالنيابة ،مكمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي
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 بمقرر رقـ  504مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد شركي إبراىيم بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة
تممساف.

 بمقرر رقـ  505مؤرخ في  8ديسمبر  ،2016يعيف السيد حمصي بالعابد بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية
الخدمات الجامعية بتممساف.

 بمقرر رقـ  514مؤرخ في  15ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد بن سبتي مسعود بصفة عميد كمية
التكنولوجيا ،بالنيابة ،بجامعة البميدة .1

 بمقرر رقـ  515مؤرخ في  15ديسمبر  ،2016يعيف السيد عوابد عمي بصفة عميد كمية التكنولوجيا ،بالنيابة،
بجامعة البميدة .1

 بمقرر رقـ  516مؤرخ في  15ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد بوسماحة نصر الدين بصفة عميد كمية
الحقوؽ والعموـ السياسية ،بالنيابة ،بجامعة وهراف.2

 بمقرر رقـ  517مؤرخ في  15ديسمبر  ،2016يعيف السيد حداد دمحم بصفة عميد كمية الحقوؽ والعموـ
السياسية ،بالنيابة ،بجامعة وهراف.2

 بمقرر رقـ  518مؤرخ في  18ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد الطاىر بمعيور بصفة عميد كمية العموـ
اإلنسانية واإلجتماعية ،بالنيابة ،بجامعة جيجل.

 بمقرر رقـ  519مؤرخ في  18ديسمبر  ،2016يعيف السيد شكور السعيد شوقي بصفة عميد كمية العموـ
اإلنسانية واإلجتماعية ،بالنيابة ،بجامعة جيجل.

 بمقرر رقـ  520مؤرخ في  19ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد بوحديبة فؤاد كريم بصفته أمينا عاما لجامعة
وهراف ،2بالنيابة.

 بمقرر رقـ  521مؤرخ في  19ديسمبر  ،2016يعيف السيد سيدىم يوسف بصفة أميف عاـ ،بالنيابة لجامعة
وهراف.2

 بمقرر رقـ  522مؤرخ في  24ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد سميمان بومدين بصفة عميد كمية العموـ
اإلجتماعية والعموـ اإلنسانية ،بجامعة سكيكدة.

 بمقرر رقـ  523مؤرخ في  24ديسمبر  ،2016يعيف السيد بف زروؽ جماؿ بصفة عميد كمية العموـ
اإلجتماعية والعموـ اإلنسانية ،بالنيابة ،بجامعة سكيكدة.

 بمقرر رقـ  524مؤرخ في  24ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد تميالني أحسن بصفة عميد كمية اآلداب
والمغات ،بالنيابة ،بجامعة سكيكدة.

 بمقرر رقـ  525مؤرخ في  24ديسمبر  ،2016يعيف السيد بوجمعة بوبعيو بن رابح بصفة عميد كمية اآلداب
والمغات ،بالنيابة ،بجامعة سكيكدة.

 بمقرر رقـ  526مؤرخ في  26ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد صالح منصور عبد هللا بصفة عميد كمية
الطب ،بالنيابة ،بجامعة تيزؼ وزو.
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 بمقرر رقـ  527مؤرخ في  26ديسمبر  ،2016يعيف السيد الطاىر بن تونس بصفة عميد كمية العموـ
اإلجتماعية والعموـ اإلنسانية ،بالنيابة ،بجامعة تيزؼ وزو.

 بمقرر رقـ  528مؤرخ في  26ديسمبر  ،2016يعيف السيد فضيل عبد الكريم بصفة عميد كمية العموـ
اإلجتماعية ،بالنيابة ،بجامعة وهراف.2

 بمقرر رقـ  529مؤرخ في  26ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد مزيان دمحم بصفة عميد كمية العموـ
اإلجتماعية ،بالنيابة ،بجامعة وهراف.2

 بمقرر رقـ  532مؤرخ في  26ديسمبر  ،2016يعيف السيد بوطرفاية أحمد بصفة رئيس لجنة الصفقات
لجامعة سطيف.1

 بمقرر رقـ  533مؤرخ في  26ديسمبر  ،2016يعيف السيد بمحاكم مصطفى بصفة رئيس لجنة الصفقات
لجامعة العموـ والتكنولوجيا -وهراف.

 بمقرر رقـ  534مؤرخ في  29ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد بدوي عبد الباقي بصفة عميد كمية العموـ
اإلجتماعية واإلنسانية ،بجامعة البويرة.

 بمقرر رقـ  535مؤرخ في  29ديسمبر  ،2016تعيف السيدة بن عاليا وىيبة بصفة عميد كمية العموـ
اإلجتماعية واإلنسانية ،بالنيابة ،بجامعة البويرة.

 بمقرر رقـ  536مؤرخ في  29ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد عبد الباقي نور الدين بصفته نائب مدير
مكمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاهرات العممية ،بجامعة البويرة.

 بمقرر رقـ  537مؤرخ في  29ديسمبر  ،2016يعيف السيد عبد الباقي نور الدين ،بصفة مدير معهد
التكنولوجيا ،بالنيابة ،بجامعة البويرة.

 بمقرر رقـ  538مؤرخ في  29ديسمبر  ،2016تنهى مهاـ السيد بوكساني رشيد بصفة عميد كمية العموـ
اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،بجامعة البويرة.

 بمقرر رقـ  540مؤرخ في  29ديسمبر  ،2016يعيف السيد معزوز عمي ،بصفة مدير مكمف بالعالقات
الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاهرات العممية ،بالنيابة ،بجامعة البويرة.

عام سعيد ،وكل سنة وأنتم
بألف خير
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